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RESUMO 

 

Considerada uma das primeiras ciências dominada pelo ser humano, a 

Astronomia sempre desperta interesse em sala de aula, tendo em vista que 

alunos, em seu cotidiano, têm acesso às informações astronômicas através de 

diversas mídias. Porém as competências básicas para a construção do 

conhecimento não vêm sendo trabalhadas em sala de aula e, como 

consequência, os alunos concluem o Ensino Médio sem conhecimento de 

vários temas relacionados à Astronomia, que são obrigatórios de acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  Diante dessa discrepância, o 

presente trabalho visa divulgar os assuntos relevantes básicos de Astronomia 

para o Ensino de Física no Ensino Médio, uma vez que há uma forte relação 

entre Física e Astronomia. Visando contribuir para um suporte ao ensino formal 

da Física no Ensino Médio, o trabalho consiste na elaboração de um material 

de apoio didático-pedagógico para explorar a aplicação de conteúdos físicos 

específicos e presentes na Astronomia. Também serão abordados temas 

relacionados à Astronáutica e Cosmologia. Inicialmente é apresentado um 

panorama do Ensino de Astronomia no Brasil, desde a chegada dos jesuítas ao 

Brasil Colonial até à formação de professores para o ensino de Astronomia. Em 

seguida são apresentados conteúdos específicos de Física presentes na 

Astronomia, seguidos de algumas aplicações em Astronáutica e, por fim, em 

Cosmologia. 

 

Palavras chave: Astronomia, Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino de 

Física, Astronáutica, Cosmologia. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Considered one of the first sciences dominated by humans, Astronomy 

always arouses interest in the classroom, given that students, in their daily lives, 

have access to astronomical information through various media. However, as 

basic skills for the construction of unfilled knowledge being worked on in the 

classroom and, as a consequence, students complete high school without 

knowledge of various topics related to Astronomy, which are mandatory 

according to the National Curriculum Parameters (PCN) . In view of this 

discrepancy, the present work aims to divulge the relevant subjects of 

Astronomy for the Teaching of Physics in High School, since there is a strong 

relationship between Physics and Astronomy. Aiming to contribute to support 

the formal teaching of Physics in High School, the work consists of the 

preparation of didactic-pedagogical support material to explore the application 

of specific contents present in Astronomy. Also include topics related to 

Astronautics and Cosmology. Initially, an overview of Astronomy Teaching in 

Brazil is presented, from the arrival of the Jesuits to Colonial Brazil to the 

formation of teachers for the teaching of Astronomy. Next, certain Physics 

content present in Astronomy is necessary, followed by some applications in 

Astronautics and, finally, in Cosmology. 

 

Keywords: Astronomy, National Curriculum Parameters, Physics Teaching, 

Astronautics, Cosmology. 
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1. Referencial Teórico – Panorama do Ensino de Astronomia 

no Brasil. 

 

1.1. Introdução 

 

A Astronomia é considerada uma das mais antigas das ciências naturais 

por fazer de estudo das observações do céu desde os primórdios das 

civilizações, deixando o ser humano fascinado que, posteriormente, passou a 

estudar os astros e seus posicionamentos. Os movimentos dos corpos celestes 

despertavam a curiosidade sobre esses acontecimentos, instigando o homem a 

buscar respostas e compreender esses fenômenos, dando origem à 

Astronomia. 

Entender o Universo que nos cerca é um grande desafio e um bom 

começo para retornarmos ao caminho da exploração, e é por meio da 

educação que podemos interagir com essa realidade. O presente trabalho visa 

uma abordagem de ensino de Astronomia na educação básica, mais 

precisamente no ensino médio pelo fato da maior parte dos conteúdos 

relacionados à Astronomia estar inserida em Física. O objetivo deste capítulo 

consiste em apresentar um breve panorama do ensino de Astronomia no Brasil, 

sem a pretensão de abordar o assunto de maneira detalhada e completa. 

 

1.2. Os jesuítas e o ensino de Astronomia no Brasil Colonial 

 

O ensino de astronomia no Brasil teve início no período colonial com a 

chegada dos jesuítas em 1549, membros de uma instituição religiosa, a 

Companhia de Jesus, fundada na Europa em 1539. Composto de seis 

religiosos, o grupo era dirigido pelo padre Manoel da Nóbrega [BRETONES, 

1999], [SILVA, 2008]. 
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Devido à falta de pesquisas, pouco se sabe sobre as primeiras 

bibliotecas do Brasil que pertenciam às ordens religiosas, mas somente as 

bibliotecas jesuítas são as de que se tem mais conhecimento, em razão da 

obra História da Companhia de Jesus no Brasil, de autoria do padre Serafim 

Leite [SILVA, 2008]. 

Segundo Almeida [ALMEIDA, 1980], a primeira escola primária 

brasileira, fundada na Bahia em 1549 por Nóbrega, tinha por objetivo 

alfabetizar e doutrinar os filhos da nobreza do Reino através das chamadas 

“escolas de ler e escrever”. Os primeiros livros, de acordo com Silva [SILVA, 

2008], foram trazidos pelos próprios jesuítas, que ficaram responsáveis pela 

educação dos colonos, dos índios e dos escravos. 

Bretones [BRETONES, 1999] destaca a utilização da natureza como 

recurso disponível em qualquer lugar e sem nenhum custo. Ainda de acordo 

com autor, embora a astronomia não fizesse parte dos currículos jesuíticos, 

algumas aulas experimentais estavam relacionadas à prática das observações 

astronômicas. Segundo Almeida [ALMEIDA, 1980], durante os meses de verão, 

na última hora da tarde, um professor orientava os seus alunos a fazerem 

mapas e previsões de movimentos estelares observando e descrevendo a 

geografia física do céu. Diante disso, o próprio autor faz uma análise dos 

métodos de ensinos jesuíticos: 

“[...] embora estranhos à metodologia científica, os jesuítas nas suas aulas de 

astronomia ao ar livre, à tardinha, intuitivamente ensaiavam modesta ciência, mas bem mais 

ciências (no sentido experimental) do que os muitos professores ulteriores que não se desligam 

do giz e do quadro-negro.” (ALMEIDA, 1980, p. 47) 

Em 1759, conforme Silva [SILVA, 2008] relata, depois de mais de dois 

séculos de ensino jesuíticos, o sistema educacional brasileiro sofreu grandes 

mudanças com a expulsão dos jesuítas do país por ordem do Marquês de 

Pombal. Em substituição ao ensino religioso, o Brasil passou por um período 

imperial marcado pela prática de aulas régias, direcionadas a formação das 

elites dirigentes do país, cuja investigação não será abordada no presente 

capítulo, mas poderá ser obtida na dissertação de Bretones [BRETONES, 

1999]. 
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1.3. O ensino de Astronomia conforme os programas do 

Colégio Pedro II 

 

Bretones [BRETONES, 1999] afirma que o ensino secundário, durante 

um longo período da história da educação brasileira, tem a tradição de ser 

preparatório para o acesso ao ensino superior, onde muitas reformas foram 

feitas 

“[...] visando o aumento de sua qualidade, abertura para o ensino de ciências e a 

implementação de currículos enciclopédicos.” (BRETONES, 1999, p. 20) 

Nessa seção iremos apresentar, com base dos programas do Colégio 

Pedro II, um panorama das orientações para o ensino secundário de conteúdos 

de astronomia no Brasil que vigoraram durante cem anos, entre o período de 

1850 a 1951. O levantamento dos conteúdos da astronomia presentes nos 

programas foi realizado pelas autoras Hosoume, Leite e Del Carlos 

[HOSOUME, LEITE, DEL CARLO, 2010], baseado no texto dos autores Vechia 

e Lorenz [VECHIA, LORENZ, 1998]. 

Inaugurado em 1837, nos tempos do Brasil Imperial, o Colégio Pedro II 

foi criado para imprimir maior organicidade ao ensino secundário que, até 

então, era fragmentado pela existência de aulas avulsas e dispersas, como as 

aulas régias. Até o fim do Império e início da República, os programas de 

ensino do Colégio Pedro II tiveram influência sobre as demais escolas 

secundárias brasileiras, servindo de modelo para as escolas públicas e 

particulares do país, pelo fato de que 

“O grau de Bacharel por ele conferido dava ao aluno o direito de ingressar em qualquer 

curso superior do Império sem prestar novos exames. O currículo era um mecanismo utilizado 

na tentativa de conciliar os interesses do ensino superior e os objetivos próprios do ensino 

secundário.” (VECHIA, LORENZ, 1998, p. vii) 

No decorrer desse período foram realizadas 18 reformas educacionais, 

onde quinze programas foram elaborados para o Colégio Pedro II e os três 

últimos expedidos pelo Ministério da Educação para a implementação dos 

conteúdos em nível nacional, sendo o último programa realizado em 1951. 
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Hosoume et al. [HOUSOME et al., 2010] realizaram um levantamento, em cada 

um dos 18 programas, da presença de conteúdos da astronomia. As disciplinas 

e as séries/anos de cada programa foram analisadas com o objetivo de 

identificar a presença ou não de uma disciplina específica para a astronomia, 

bem como a sua posição no currículo. 

O primeiro levantamento, no programa de 1850, mostra a existência de 

uma disciplina específica, a Cosmographia, em conjunto com Chronologia 

como mostra a Figura 1, retirada do texto dos autores Vechia e Lorenz 

[VECHIA, LORENZ, 1998]. 

 

No programa de 1862, a Cosmographia reaparece em conjunto com a 

Geographia após estar ausente nos programas de 1856 e 1858. A partir do 

programa de 1877, a Cosmographia aparece de forma individual ou 

compartilhada com outras disciplinas no decorrer de várias reformas, 

desaparecendo definitivamente a partir da Reforma de 1931. 

Em relação a alguns conteúdos da astronomia abordados nos 

programas, estão presentes, na reforma de 1862, os estudos dos modelos 

ptolomaico e copernicano, assim como a gravitação universal de Newton. Já o 

Universo, na mesma reforma, não vai além das estrelas e nebulosas. A lei de 

Kepler aparece a partir da reforma de 1877, enquanto que a lei de Bode surge 

a partir de 1895. Até a reforma de 1898 os conteúdos de astronomia são 

ampliados com a retomada das observações a partir da Terra e a presença das 

galáxias no estudo do Universo. As disciplinas Physica/Física e Chimica 
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incorporavam o estudo da gravidade na grande maioria das reformas, como a 

queda livre de corpos, força de atração gravitacional ou a lei de Newton. A 

partir do programa de 1926 aparecem elementos históricos e de cultura, como 

a cosmogonia ou os modelos sobre a origem e evolução da Terra. 

A partir da reforma de 1931, o conteúdo relativo à astronomia sofre uma 

redução nos programas até a última reforma, a de 1951, quando desaparece 

quase que por completo. O conteúdo foi reduzido ao item “A Terra no espaço” 

em duas disciplinas de Geografia (uma do curso ginasial e outra do colegial) e 

a Gravitação como um item da Mecânica na disciplina Física do colegial. 

É importante notar que a evolução no tempo do ensino da astronomia 

não ocorreu de forma linear, tendo em vista que vários temas específicos estão 

presentes em alguns programas e ausentes em outros além dos demais temas 

que não foram citados aqui. A análise das autoras Hosoume et al. [HOSOUME 

et al., (2010] mostra que a distribuição do conteúdo relativo à astronomia foi 

bastante diversificada nos diversos programas, embora comparecesse com 

maior frequência nas disciplinas de Cosmographia, Geographia e 

Physica/Física. 

 

1.4. O ensino de Astronomia nos livros didáticos 

 

De acordo com o trabalho de Garcia [GARCIA, 2012], o registro sobre a 

história do livro didático no Brasil teve início com a criação do Colégio Pedro II, 

onde a maior parte dos livros foi elaborada sob uma concepção humanista de 

tradução francesa, influenciando o modo de pensar a educação nacional. Essa 

influência perdeu força na segunda metade do século XX, cedendo lugar à 

influência norte-americana no ensino secundário na América Latina em 

decorrência da disputa pela predominância na corrida astronáutica entre EUA e 

a então União Soviética, pois os soviéticos, em 1957, largaram na frente com o 

lançamento do satélite Sputnik. Diante dessa mudança, Garcia [GARCIA, 2012] 

menciona Lorenz [LORENZ, 2008, p. 9], que relata a retomada da “primazia 

dos conteúdos da matéria”, em substituição ao “ensino das aplicações dos 

conceitos à vida quotidiana”. 
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Com relação ao livro de ciências, Trevian et al. [TREVIAN et al., 1997] 

ressaltam a importância desse recurso para explicitar os fatos históricos que 

levaram o homem a apropriar-se das leis que explicam as manifestações dos 

fenômenos naturais. E acrescentam: 

“O ensino de ciências deverá contribuir na tentativa de libertar o aluno dos preconceitos 

do misticismo, da magia e das crendices presentes no seu cotidiano.” (TREVIAN et al., 1997, 

pag. 8-9) 

Para Bretones [BRETONES, 1999], o ensino de Astronomia, sob muitos 

pontos de vista, é importante e necessário por possuir fortes recursos 

interdisciplinares que envolvem diversas áreas de conhecimento como História, 

Geografia, Matemática, Ciências da Linguagem e Ciências de modo geral. 

Nessa perspectiva, Cordeiro [CORDEIRO, 2017] afirma que 

“[...] o objetivo das disciplinas científicas é possibilitar ao sujeito a capacidade de 

compreender e resolver os problemas do cotidiano através do conhecimento, portanto se faz 

necessário propor atividades contextualizadas, que vão além do livro didático, e que façam 

relação com outras disciplinas [...].” (CORDEIRO, 2017, p. 19) 

Utilizado, muitas vezes, como fonte exclusiva de consulta pelos 

professores, os livros didáticos tornam-se recursos pedagógicos indispensáveis 

para o planejamento das aulas. Porém, segundo Langhi e Nardi [LANGHI, 

NARDI, 2007], muitos apresentam diversos erros conceituais quando tratam de 

conteúdos relacionados à Astronomia. Um erro grave, analisado por Canalle 

[CANALLE, 2003], está em relação à trajetória da órbita da Terra ao redor do 

Sol, onde muitos livros didáticos esboçam a trajetória conforme a Figura 2, 

retirada do próprio artigo do Canelle [CANALLE, 2003]. 
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Conforme o autor destaca, o desenho é útil didaticamente quando são 

explicadas as Leis de Kepler, porém é um erro grave que leva alunos e 

professores à conclusão de que a estação de Verão ocorre quando a Terra 

está mais próxima do Sol. É diante desse tipo de exemplo que Langhi e Nardi 

[LANGHI, NARDI, 2007] chamam atenção da presença de concepções 

alternativas de estudantes e professores em relação ao tema de Astronomia 

em consequência dos erros conceituais encontrados em livros didáticos, além 

da falta de formação adequada dos professores para o ensino do referido tema, 

assunto que será discutido na próxima seção. 

De acordo com os autores Dias e Rita [DIAS, RITA, 2008], o ensino de 

Astronomia torna-se necessário por estabelecer uma relação entre o estudante 

e a dinâmica do Universo, permitindo a compreensão de conteúdos que fazem 

parte do eixo temático “Terra e Universo”. Essa linha de raciocínio está de 

acordo com um dos requisitos dos PCN+, do Ensino Médio – Física, que 

enfatizam a aprendizagem, na educação básica, do tema estruturador 

Universo, Terra e Vida, que torna 

“[...] indispensável uma compreensão de natureza cosmológica, permitindo ao jovem 

refletir sobre sua presença e seu “lugar” na história do universo, tanto no tempo como no 

espaço, do ponto de vista da ciência.” (PCN – Ensino Médio, p. 19) 

 

1.5. Formação de professores para o ensino de Astronomia 

 

Para finalizar o nosso breve panorama do ensino de Astronomia no 

Brasil, vale ressaltar a formação de professores para o ensino de Astronomia, 

que é um aspecto relevante para a compreensão da história da prática do 

ensino de Astronomia na educação básica. Destaca-se a carência de 

conhecimentos dos professores sobre assuntos relacionados à Astronomia, o 

que provoca insegurança quanto ao desenvolvimento do planejamento das 

aulas, resultando em um trabalho pouco produtivo. 

Como relatam Lattari e Trevisan [LATTARI, TREVISAN, 1999], os alunos 

obtêm muitas informações sobre astronomia através das mídias, dos livros 

didáticos, da internet e até das conversas entre parentes e amigos, levando 
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informações distorcidas e, em muitos casos, conceitos errados para a sala de 

aula. Esse fato é bastante preocupante se levarmos em conta, segundo 

Bretones [BRETONES, 1999], a carência de conhecimentos dos professores 

em Astronomia devido à sua pouca formação no assunto, o que, 

consequentemente, resulta na ausência de respostas sobre os 

questionamentos do assunto levados para a sala de aula pelos alunos. Para o 

autor, 

“[...] é provável que grande parte das informações veiculadas pelos professores e as 

concepções prévias dos alunos tenha origem na mídia.” (BRETONES, 1999, p. 5) 

Estudos realizados pelo Bretones [BRETONES, 1999] sinalizam que, no 

ensino superior, cerca de 54 cursos de graduação possuem disciplinas 

específicas de astronomia, sendo que muitos conteúdos, principalmente nos 

cursos de licenciatura, estão ausentes ou defasados, presentes, geralmente, 

em disciplinas optativas. Como consequência, o autor chama atenção para o 

fato do professor ser adotado pelo livro didático ao invés de, muitas vezes, o 

livro ser adotado pelo professor, e acrescenta 

“Isso ocorre porque o professor detém-se no programa do livro-texto o qual, muitas 

vezes, não é o mais adequado e até apresenta erros conceituais. Além disso, o uso do livro 

didático por parte dos professores não raro é motivado pela falta de conhecimento decorrente 

de uma má formação universitária em geral e, em particular, em Astronomia.” (BRETONES, 

1999, p. 2) 

Apesar do presente trabalho ser direcionado ao ensino de Astronomia no 

ensino médio, vale aqui ressaltar a análise feita por Leite e Hosoume [LEITE, 

HOSOUME, 2007] sobre o uso frequente do livro didático pelos professores de 

Ciências do ensino fundamental, visto que muitos professores apresentam 

pouca ou nenhuma familiaridade sobre Astronomia. Para os autores, 

“Estes professores pouco sabem sobre os conceitos científicos envolvidos nos estudos 

sobre as estrelas, galáxias, o Universo, ou até mesmo sobre o Sistema Solar, pois, em sua 

formação, conhecimentos dessa natureza não fizeram parte do currículo escolar. Já o livro 

didático do ensino fundamental, que normalmente é fonte de conhecimento para eles, 

apresenta os conteúdos fragmentados, pouco profundos, quando não errôneos, e, ainda, 

insuficientes para a explicação das muitas questões veiculadas pelos meios de comunicação.” 

(LEITE, HOSOUME, 2007, p. 48) 
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Dias e Rita [DIAS, RITA, 2008] destacam que, dentre as áreas de 

conhecimentos no ensino médio, boa parte dos conteúdos relativos à 

Astronomia está inserida em Física. Isso afeta, ainda de acordo com os 

autores, a qualidade do ensino levando em conta que a Física, em geral, 

possui apenas duas aulas por semana, além de tratar de outros assuntos 

relevantes que não estão relacionados à Astronomia. Diante disso, os autores 

enfatizam a importância da continuação dos estudos para o desenvolvimento 

do conhecimento, principalmente no ensino fundamental, pois muitos assuntos 

estudados em Ciências são revistos e aprofundados no ensino médio. 

Estudos realizados por Pinto, Fonseca e Vianna [PINTO, FONSECA, 

VIANNA, 2007] apontam uma realidade preocupante a respeito do ensino de 

Ciências na educação básica, em que afirmam 

“A falta de uma política governamental destinada à “alfabetização científica”, a 

ausência de material didático adequado e de qualidade, em especial o livro texto, e a má 

formação dos profissionais de ensino são causas para a baixa qualidade do ensino de 

Ciências.” (PINTO, FONSECA, VIANNA, 2007, p. 73) 

Em seus estudos sobre os problemas do ensino de Astronomia no 

Brasil, Langhi [LANGHI, 2011] destaca as dificuldades do professor em ensinar 

conteúdos de astronomia devido a sua formação inicial deficiente, a 

persistência de erros conceituais em livros didáticos e a existência das 

concepções alternativas sobre fenômenos astronômicos. Langhi e Nardi 

[LANGHI, NARDI, 2007] salientam que essas concepções alternativas são 

formadas ou reforçadas pelo fato do professor não saber identificar tais falhas 

conceituais presentes nos livros didáticos. 

“Essa constatação leva à necessidade de atuação no sentido de inserir corretamente 

tópicos de Astronomia durante a formação inicial ou continuada desses profissionais para que 

se capacitem, não só a realizar uma leitura crítica dos livros didáticos, mas também a trabalhar 

adequadamente com o ensino da Astronomia em suas aulas.” (LANGUI, NARDI, 2007, p. 107) 

2. Astronomia 

 

2.1. Introdução 
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A movimentação dos astros celestes fascinava o ser humano nos 

primórdios da civilização, e foi a partir da observação do céu que surgiu a 

Astronomia, considerada a mais antiga das ciências estudada pelo ser 

humano. Devido à falta de instrumentos adequados, muitos pensadores 

propuseram explicações inadequadas, mas que contribuíram para a evolução 

da Astronomia conforme destaca Cordeiro [CORDEIRO, 2007] ao mencionar, 

por exemplo, o geocentrismo: 

“[...] os primeiros estudiosos ao observar os astros acreditaram que a Terra era o 

centro do universo (geocentrismo), e tudo girava em torno da mesma [...] Contudo, apesar 

dessa teoria estar errada, foi um ponto de partida para a evolução da astronomia.” 

(CORDEIRO, 2017, p. 15) 

(O uso da palavra errada aqui mostra, por parte do autor, uma certa 

ingenuidade epistemológica. Certo e errado são conceitos que só podem ser 

aplicados com rigor em Matemática Pura ou em estudos de Lógica!  Teorias e 

modelos científicos são mais ou menos adequados à descrição e justificativa 

dos fenômenos, mas nunca certos ou errados!) Por ser considerada a primeira 

ciência de estudos, a Astronomia tem relação com praticamente todos os 

campos de conhecimento científico, porém, com o passar do tempo, a sua 

presença no ensino básico decresceu de forma extremada devido à falta de 

formação sólida dos professores nesta área. 

O presente trabalho busca fornecer um material didático para o ensino 

de Astronomia nas aulas de Física do Ensino Médio, auxiliando os professores 

em suas atividades com o objetivo de estimular os estudantes a desenvolverem 

raciocínios mais amplos, instigando a capacidade de relacionarem os 

conteúdos abordados com situações do cotidiano. 

Os conteúdos aqui abordados não esgotarão o assunto, mas servirão 

como base para os estudos dos objetos de conhecimento de Astronomia. 

Muitos cuidados foram tomados com a transposição didática dos conteúdos 

técnicos, de modo que o ensino de Astronomia possa ser abordado no 

ambiente escolar de forma simples e didática. 
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2.2. Os pensadores da antiguidade e as suas contribuições 

 

Inicialmente serão apresentados os filósofos e astrônomos que deixaram 

um legado para a evolução da ciência, começando pelos filósofos do período 

da Grécia Antiga, da Idade Média Ocidental e da Renascença. 

 

Tales de Mileto (624 – 546 a.C.) introduziu na Grécia os fundamentos 

da geometria e da astronomia, trazido do Egito. Pensava que a Terra era um 

disco plano em uma vasta extensão de água. 

Pitágoras de Samos (572 – 497 a.C.) acreditava na esfericidade da 

Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Achava que os planetas, o Sol, e a 

Lua eram transportados por esferas separadas da que carregava as estrelas. 

Foi o primeiro a chamar o céu de cosmos. 

Aristóteles de Estagia (384 – 322 a.C.), aluno de Platão, e este aluno 

de Sócrates, explicou que as fases da Lua dependem de quanto da parte da 

face da Lua iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. Explicou, também, os 

eclipses: um eclipse do Sol ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol; 

um eclipse da Lua ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra. Aristóteles 

argumentou a favor da esfericidade da Terra, já que a sombra da Terra na Lua 

durante um eclipse lunar é sempre arredondada. Afirmava que o Universo é 

esférico e finito. Após Aristóteles, o desenvolvimento científico passou para 

Alexandria, capital do Egito, fundada por Alexandre o Grande (356 - 323 a.C.) 

em 332 a.C., que fora aluno de Aristóteles. 

Euclides de Alexandria (330 a.C.-?) descreve em seu livro “A Doutrina 

da Esfera” o horizonte, os polos, o zênite, as verticais – grandes círculos 

passando pelo zênite, os círculos de declinação, passando pelos polos e 

cruzando o equador em um ângulo reto, o meridiano, passando pelo zênite e 

pelos polos. 

Heraclides de Pontus (388 – 315 a.C.) propôs que a Terra gira 

diariamente sobre seu próprio eixo, que Vênus e Mercúrio orbitam o Sol, e a 

existência de epiciclos. 
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Aristarco de Samos (310 – 230 a.C.) foi o primeiro a propor um sistema 

de referência em que a Terra se movia em torno do Sol, antecipando Copérnico 

em quase 2000 anos. Entre outras coisas, desenvolveu um método para 

determinar as distâncias relativas do Sol e da Lua à Terra e mediu os 

tamanhos relativos da Terra, do Sol e da Lua. 

Eratóstenes de Cirênia (276 – 194 a.C.), bibliotecário e diretor da 

Biblioteca Alexandria de 240 a.C. a 194 a.C., foi o primeiro a calcular o 

diâmetro da Terra. 

Hiparco de Nicéia (c.190-c. 120 a.C.), considerado o maior astrônomo 

da era pré-cristã, construiu um observatório na ilha de Rodes, onde fez 

observações durante o período de 147 a 127 a.C.. Como resultado, compilou 

um catálogo com a posição no céu e a magnitude de 850 estrelas. Hiparco 

deduziu corretamente a direção dos polos celestes, e até mesmo a precessão, 

que é a variação da direção do eixo de rotação da Terra devido à influência 

gravitacional da Lua e do Sol. Ele também deduziu o valor correto de 8/3 para a 

razão entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da Lua, e também que 

a Lua estava a 59 vezes o raio da Terra de distância; o valor correto é 60. Além 

disso, ele determinou a duração do ano com uma margem de erro de 6 

minutos. 

Cláudio Ptolomeu (85 – 165 d.C.), grego-egípcio, foi o último dos 

grandes astrônomos da antiguidade. Sua contribuição mais importante foi uma 

representação geométrica do sistema solar com o planeta Terra posicionado no 

centro do Universo, constituíndo o chamado modelo geocêntrico. 

Este sistema geocêntrico (Figura 3), também conhecido como sistema 

ptolomaico, foi o mais completo e eficiente. 
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Ele descreveu o movimento dos planetas através de uma combinação 

de círculos: o planeta se move ao longo de um pequeno círculo chamado 

epiciclo, cujo centro se move em um círculo maior chamada deferente. A Terra 

fica numa posição um pouco afastada do centro do deferente (portanto, o 

deferente é um círculo excêntrico em relação à Terra). Para dar conta do 

movimento não uniforme dos planetas, Ptolomeu introduziu ainda o equante, 

que é um ponto ao lado do centro do deferente oposto à posição da Terra, em 

relação ao qual o centro do epiciclo se move a uma taxa uniforme. 

O objetivo de Ptolomeu era produzir um modelo que permitisse prever a 

posição dos planetas com considerável precisão, e nesse ponto ele foi 

razoavelmente bem sucedido. Por essa razão, o modelo geocêntrico foi usado 

por 1300 anos, até o Renascimento, no século XVI. 

Seguindo a história chegamos ao período da Renascença, que durou 

cerca de cem anos e durante o qual ganhou destaque o Filósofo Nicolau 

Copérnico, criando o modelo Heliocêntrico. 

Nicolau Copérnico (1473 – 1543) foi um astrônomo polonês com 

grande inclinação para a matemática. Estudando na Itália, leu sobre a hipótese 

heliocêntrica proposta por Aristarco e achou  que um modelo com o Sol no 

centro do Universo era muito mais razoável do que a Terra, contrariando a 

então vigente teoria geocêntrica de Ptolomeu. A teoria heliocêntrica do Sistema 
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Solar desenvolvida por Copérnico é considerada como uma das mais 

importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto 

de partida da astronomia. 

Copérnico relutou a vida inteira em publicar as suas conclusões 

registradas num livro – De Revolutionibus - que ele mantinha trancado à sete 

chaves em sua torre de observações no castelo de Frauenburg. Copérnico 

terminou sendo convencido a preparar a publicação que ocorreu no ano da sua 

morte por um seu discípulo chamado Rético, responsável pela edição, 

aprontada em 1543. 

Os conceitos mais importantes colocados por Copérnico foram: 

 introduziu o conceito de que a Terra é apenas um dos seis planetas (até 

então conhecidos) orbitando em torno do Sol; 

 colocou os planetas em ordem de distância ao Sol: Mercúrio, Vênus, 

Terra, Marte, Júpiter e Saturno; 

 determinou as distâncias dos planetas ao Sol, em termos da distância 

Terra-Sol; 

 deduziu que quanto mais perto do Sol está o planeta, maior é sua 

velocidade orbital. Dessa forma, o movimento retrógrado dos planetas 

foi facilmente explicado sem necessidade de epiciclos. 

Copérnico manteve a ideia de que as órbitas dos planetas eram 

circulares. Embora o movimento dos planetas ficasse simples de entender no 

seu sistema, as posições previstas para os planetas não eram em nada 

melhores do que as posições previstas no sistema de Ptolomeu. 

Ao contrário da lenda que afirma que ele temeria os efeitos da 

perseguição religiosa, sabe-se também que sua indecisão deveu-se ás razões 

de ordem ideológica. Fortemente influenciada pelo pitagorismo, acreditava ser 

o saber um privilégio da minoria e temia que a água pura do conhecimento 

fosse misturada à lama do senso comum, temia a reação dos ignorantes mais 

do que a da religião. Escrito em latim e dirigido basicamente a astrônomos, o 

livro não teve efeitos imediatos. 
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2.3. Revolução Copernicana – Tycho, Kepler e Galileu 

 

O modelo heliocêntrico conseguiu dar descrições mais simples e 

naturais para os fenômenos observados (por exemplo, o movimento retrógrado 

dos planetas), porém Copérnico não conseguiu prever as posições dos 

planetas de forma precisa, nem conseguiu provar que a Terra estava em 

movimento. 

O trabalho de Nicolau Copérnico iniciou uma mudança dramática na 

compreensão do Universo que ficou conhecida como Revolução Copernicana. 

Nesta seção seguimos para o período Barroco, onde se destacam Tycho 

Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, todos partidários do modelo 

heliocêntrico, onde cada um deu contribuições para uma descrição mais 

simples do movimento dos planetas. 

Antes de prosseguir é apropriado um comentário para colocar esta 

questão da polêmica entre geocentrismo e heliocentrismo num contexto mais 

atual. Com o advento da Teoria da Relatividade, ficou mais claro que NÃO 

EXISTEM NEM MOVIMENTO NEM REPOUSO ABSOLUTOS! Todo 

movimento é relativo e, a luz destes conceitos, a discussão entre geocentrismo 

e heliocentrismo torna-se, do ponto de vista Cinemático, uma pseudo questão! 

Ou seja, não existe movimento “verdadeiro” ou “falso”. A pergunta “é a Terra 

que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra?” está no 

mesmo patamar que a pergunta ”qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo 

da minha mesa?”, feita por um palestrante aos assistentes de sua palestra 

(este exemplo é citado por Planck em sua autobiografia)! Agora, se 

perguntarmos QUAL SISTEMA DE REFERÊNCIA É O MAIS CONVENIENTE, 

EM TERMOS DE SIMPLICIDADE, PARA DESCREVER O MOVIMENTO DOS 

ASTROS NO SISTEMA SOLAR, esta é uma pergunta bem colocada em 

termos científicos modernos, e a resposta é, realmente, o sistema heliocêntrico. 

Três anos após a morte de Copérnico, nasceu o dinamarquês Tycho 

Brahe (1546 – 1601), o último grande astrônomo observacional antes da 

invenção do telescópio. 
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Tycho não acreditava na hipótese heliocêntrica de Copérnico. Usando 

instrumentos fabricados por ele mesmo, Tycho fez extensivas observações das 

posições de planetas e estrelas, com uma precisão, em muitos casos, melhor 

do que 1 minuto de arco (1/30 do diâmetro aparente do Sol). Seu excelente 

trabalho como observador lhe propiciou o patrocínio do rei da Dinamarca, 

Frederic II (1534 – 1588), e assim Tycho pôde construir seu próprio 

observatório em uma pequena ilha báltica de Hven (entre Dinamarca e Suécia). 

Em 1600 (um ano antes de sua morte), Tycho contratou para ajudá-lo na 

análise dos dados sobre os planetas, colhidos durante 20 anos, um jovem e 

hábil matemático alemão chamado Johannes Kepler (1571 – 1630). 

Embora o modelo de Copérnico estivesse muito próximo de predizer o 

movimento planetário corretamente, existiam discrepâncias. Isto ficou evidente 

com as observações de Tycho sobre o planeta Marte, cuja órbita foi medida por 

ele com grande precisão. Quando Tycho morreu, Kepler “herdou” seu posto e 

seus dados, a cujo estudo se dedicou pelos 20 anos seguintes. Coube a Kepler 

descobrir que as órbitas planetárias não eram circulares, como afirmava 

Copérnico, mas elípticas. 

Outra grande contribuição ao modelo heliocêntrico foi dada pelo italiano 

Galileu Galilei (1564 – 1642), considerado o pai da moderna física 

experimental e da astronomia telescópica. 

Galileu começou suas observações telescópicas em 1609, usando um 

telescópio construído por ele mesmo, embora não seja ele o inventor do 

telescópio. Lentes e óculos já eram conhecidos desde 1350 aproximadamente, 

e Galileu tinha ouvido falar do telescópio construído pelo holandês Hans 

Lippershey (1570 – 1619) em 1608. Galileu soube desse instrumento em 1609, 

e, sem ter visto o telescópio de Lippershey, construiu o seu próprio, com 

aumento de 3 vezes, ainda em 1609. Em seguida ele construiu outros 

instrumentos, e o melhor tinha aumento de 30 vezes. 

Galileu usou o telescópio para observar sistematicamente o céu, 

fazendo várias descobertas importantes listadas a seguir: 
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 Descobriu que a Via Láctea era constituída por uma infinidade de 

estrelas. 

 Descobriu que Júpiter tinha quatro satélites, ou luas, orbitando em torno 

dele, com períodos entre 2 e 17 dias. Esses satélites são chamadas 

“galileanos”, e são: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Atualmente, cerca 

de 79 satélites foram descobertos em Júpiter. Desses, 53 são 

nomeados. Os demais 26 ainda aguardam serem oficialmente 

denominados. Essa descoberta de Galileu foi particularmente importante 

porque mostrou que podia haver centros de movimento que por sua vez 

também estavam em movimento; portanto, o fato de a Lua girar em 

torno da Terra não implicava que a Terra estivesse parada (Novamente, 

em termos modernos, uma pseudoquestão). 

 Descobriu que Vênus passa por um ciclo de fases, assim como a Lua. 

Essa descoberta também foi fundamental porque, no sistema 

ptolomaico, Vênus está sempre mais próximo da Terra do que o Sol, e 

como Vênus está sempre próximo do Sol, ele nunca poderia ter toda sua 

face iluminada voltada para nós (fase cheia) e, portanto, deveria sempre 

aparecer como nova ou na forma de arco crescente ou minguante. Ao 

ver que Vênus muitas vezes aparece em fase quase totalmente cheia, 

Galileu concluiu que ele viaja ao redor do Sol, passando às vezes pela 

frente dele e outras vezes por trás dele, e não revolve em torno da Terra 

(Na realidade, é possível descrever o movimento de Vênus, como o de 

qualquer outro planeta, usando o sistema Ptolemaico, mas a discussão 

fica incrivelmente complicada, inclusive em termos de cálculos). 

 Descobriu a superfície em relevo da Lua, e as manchas do Sol. Ao ver 

que a Lua tem cavidades e elevações assim como a Terra, e que o Sol 

também não tem a superfície lisa, mas apresenta marcas, provou que os 

corpos celestes não são esferas perfeitas, mas sim têm irregularidades, 

assim como a Terra. Portanto, a Terra não é diferente dos outros corpos, 

e pode ser também um corpo celeste. 

As descobertas de Galileu proporcionaram grande quantidade de 

evidências em suporte ao sistema heliocêntrico. Por causa disso, ele foi 

chamado a depor ante a Inquisição Romana, sob acusação de heresia, e 
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obrigado a se retratar. Apenas em 1980, o Papo João Paulo II [Karol Joseph 

Wojtyla (1920 – 2005)] ordenou um reexame do processo contra Galileu, o que 

acabou por eliminar os últimos vestígios de resistência, por parte da igreja 

Católica, à revolução Copernicana. Galileu foi perdoado em 31 de outubro de 

1992 (Um ato puramente simbólico, já que a própria Academia de Ciências do 

Vaticano, fundada  no final do século XIX, já apoiava este sistema desde a sua 

fundação) . 

 

2.4. As Leis de Kepler 

 

Kepler conseguiu determinar as diferentes posições da Terra após cada 

período sideral de Marte, e assim conseguiu traçar a órbita da Terra. Encontrou 

que essa órbita era muito bem ajustada por um círculo excêntrico, isto é, com o 

Sol um pouco afastado do centro. A partir daí foram constituídas as três Leis de 

Kepler do movimento planetário. 

 1ª Lei de Kepler: 

Cada planeta descreve órbitas elípticas em torno do Sol, com o Sol 

ocupando um dos focos da elipse. (Figura 4) 
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 2ª Lei de Kepler: 

A linha que liga qualquer planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos 

de tempos iguais. (Figura 5) 

 

Vale ressaltar que a 2ª Lei de Kepler é uma consequência da lei de 

conservação do momento angular, que explica a variação da rapidez dos 

planetas. Quando um planeta se afasta do Sol, o comprimento do raio da órbita 

aumenta. Como o momento angular se conserva, a rapidez do planeta diminui. 

Analogamente ocorre quando o planeta se aproxima do Sol, onde o 

comprimento do raio diminui e a sua rapidez aumenta. Assim, a 2ª lei de Kepler 

pode ser enunciada de outro modo: 

A linha que liga qualquer planeta ao Sol varre áreas proporcionais aos 

intervalos de tempos gastos para varrê-las. 

  
   

 
  
   

 

 3ª Lei de Kepler: 
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Os quadrados dos períodos dos planetas são proporcionais aos cubos 

de suas distâncias médias até o Sol. (Figura 6) 

  
 

  
  

  
 

  
  

 

Podemos concluir que, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, 

maior será seu período de translação. 

Vale ressaltar que as leis de Kepler não se aplicam apenas aos planetas 

orbitando o Sol, mas a todos os casos em que um corpo celestial orbita um 

outro sob a influência da gravitação, (na aproximação de dois corpos, e com 

uma lei de inverso do quadrado da distância entre os centros de massa dos 

dois corpos) que é o caso, por exemplo, da Lua e dos satélites artificiais que 

orbitam a Terra. 

 

2.5. As ”Leis” do movimento – Isaac Newton 

 

Os experimentos de Galileu em mecânica estabeleceram parte dos 

conceitos de inércia, embora ele não tenha realmente chegado ao conceito de 
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inércia. Galileu descobriu que um corpo que se move continuará em movimento 

a menos que uma força seja aplicada e que o force a parar. Ele argumentou 

que o movimento é tão natural quanto o repouso, isto é, um corpo que está em 

repouso permanece em repouso a menos que seja submetido a uma força que 

o faça mover-se. Sessenta anos depois, o inglês Isaac Newton (1643 – 1727) 

foi quem deu uma descrição completa ao movimento e à forma como as forças 

atuam, dando origem à formulação das três ”Leis” do movimento, também 

conhecida como as ”Leis” de Newton (Na realidade, de um ponto de vista 

epistemológico moderno, não são leis, são princípios). 

 1ª “Lei” de Newton (Princípio da Inércia): 

Na ausência de forças externas, um objeto em repouso permanece em 

repouso, e um objeto em movimento permanece em movimento, ficando em 

movimento retilíneo e com velocidade constante. 

 2ª “Lei” de Newton (“Lei” da Força): 

A força aplicada a um corpo é igual à massa do corpo multiplicada pela 

sua aceleração. 

Matematicamente: 

        

(Este não foi o enunciado feito por Newton no Principia. Lá ele 

praticamente criou uma definição de força, como sendo a taxa de variação 

temporal do momento linear, mv, que Newton chamava de “movimento”). Este 

enunciado é um caso particular para o caso de corpos com massa constante. 

Para analisar o movimento de foguetes, por exemplo, ele não é apropriado! É 

importante observar que a 2ª Lei de Newton está relacionada à mudança de 

velocidade do corpo à medida que este sofre a ação de uma força. Na 

ausência da força, a aceleração do corpo é nula, pois a massa é uma grandeza 

física positiva. Assim caímos no caso da Lei da Inércia, onde o corpo deve 

estar em repouso ou em movimento retilíneo e com velocidade constante. 

 3ª “Lei” de Newton (“Lei” da Ação e Reação): 
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Se um corpo exerce uma força sobre o outro corpo, este último exercerá 

sobre o primeiro uma força de mesma magnitude e sentido contrário. (Esta é 

apenas outra maneira de enunciar o Princípio da Conservação do Momento 

Linear Total de um sistema isolado!) 

Podemos exemplificar a “Lei” da Ação e Reação considerando dois 

corpos distintos A e B interagindo entre si (Figura 7). 

 

    : força que A exerce sobre B. 

    : força que B exerce sobre A. 

Matematicamente: 

                                                                 

 

2.6. Teoria da Gravitação Universal 

 

Newton pôde justificar o movimento dos planetas em torno do Sol 

utilizando as suas leis do movimento, assumindo a hipótese de uma força 

exercida pelo Sol sobre os planetas que produz uma aceleração que altera a 

velocidade dos planetas continuamente. 

Newton supôs que a queda dos corpos seria devida a Terra exercer uma 

atração sobre os objetos que estão sobre sua superfície. Ele se deu conta de 

que esta força se estendia até a Lua, produzindo a aceleração necessária para 

manter a Lua em órbita. Tal aceleração é chamada de aceleração centrípeta 

(  ), dada matematicamente por: 
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Onde, neste caso: 

  : módulo da velocidade da Lua; 

  : distância entre a Lua e a Terra. 

O mesmo ocorre com o Sol e os planetas (desprezando as perturbações 

entre planetas, asteroides, satélites, etc.). Então Newton formulou a hipótese 

da existência de uma força de atração universal entre os corpos em qualquer 

parte do Universo, o que o levou à teoria da gravitação universal. 

Pela segunda lei de Newton, a força centrípeta que o Sol exerce sobre 

um planeta de massa m, que se move com velocidade v à uma distância r do 

Sol, é dada por: 

   
  

 
 

Seja m a massa de um planeta e M a massa do Sol. Newton aplicou os 

seus trabalhos sobre a formulação das três leis do movimento para testar a 

utilidade de sua lei da gravitação universal. 

     
  

  
   

onde G é uma constante de proporcionalidade que vale (no SI)      

             . 

O sinal negativo é porque tanto o Sol quanto o planeta que orbita em 

torno dele experimentam uma força atrativa, cuja intensidade é a mesma, 

porém de sentidos opostos (terceira “lei”). Newton demonstrou que as três leis 

de Kepler podiam ser deduzidas a partir de suas hipóteses, mostrando assim 

que eram enunciados úteis, de valor científico. 

 

2.7. As medidas do tempo 
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A utilidade da observação do céu, para os povos antigos, era a 

marcação do tempo, que permitia a locomoção, a caça, a coleta e todas as 

atividades importantes ao ser humano primitivo. Esmiuçando essas 

observações, os antigos notaram que, ao longo do tempo, o chamado astro rei 

(Sol) parecia fazer uma travessia pelo céu – surgindo na região leste e se 

pondo para os lados oeste. Com o passar do tempo o céu azulado era 

substituído pela escuridão da noite salpicada de um grande número de 

centelhas (partícula ígnea ou luminosa que sai de um corpo incandescente) de 

luzes cintilantes (que apresentam o brilho das faíscas), que também pareciam 

fazer uma travessia pelo firmamento ao longo da noite, até que o Sol 

retornasse e mais uma vez produzisse o clarão do dia. 

 

2.7.1. Dias, semanas, meses e anos 

 

Pela perspectiva do ser humano da pré-história, o Sol voltava à sua 

posição original depois de atravessar o céu por um determinado período e se 

esconder no horizonte. A contagem do tempo em termos desse ciclo deu 

origem à noção de um dia, período de 24 horas. 

A Lua, por sua vez, marcava um ritmo próprio, diferente do solar. 

Comparando sua posição noite após noite, os primeiros humanos notaram que 

ela demorava cerca de 30 dias até voltar á mesma posição. Esse ciclo produziu 

outra noção de tempo, diferente daquela proporcionada pelo Sol, 

compreendida por períodos que viriam a ser conhecidos como meses. 

O aspecto lunar tinha ainda outra peculiaridade: parecia diferente a cada 

dia. As fases especiais da Lua – quarto crescente, cheia, quarto minguante e 

nova – forneciam outra forma de marcação do tempo. Coincidentemente, o 

período aproximado entre uma fase e outra era de sete dias. 

Esse era o número de astros visíveis no céu (diurno e noturno) que 

pareciam mudar de posição constantemente, se comparados ao fundo das 

estrelas fixas. Por conta dessa característica, esses andarilhos celestes – Sol, 

Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno – ganharam dos gregos o nome 
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de “planetas”, palavra que quer dizer “astros errantes”. A dupla coincidência, o 

período entre duas fases especiais da Lua e o número de planetas, foi usada 

para criar outra unidade de marcação do tempo, a semana. 

Finalmente, observações atentas revelariam que as estrelas fixas em 

seu “movimento aparente” giram ao redor da Terra um pouquinho mais rápido 

que o Sol – a cada dia, elas nascem exatamente quatro minutos mais cedo. 

Então, se num dia uma dada estrela aparece no horizonte leste exatamente à 

meia-noite, no dia seguinte ela aparecerá na mesma posição às 23h56m, dois 

dias depois às 23h52m, e assim por diante. Moral da história: levam-se 

aproximadamente 365 dias e 6 horas para que uma estrela volte a nascer 

exatamente na mesma hora. Surge aí o padrão do ano. 

 

2.7.2. A Esfera Celeste 

 

O céu em uma noite estrelada inspirou, nos antigos gregos, a ideia do 

céu como uma Esfera Celeste (Figura 8), dando a impressão de que estamos 

no meio de uma grande esfera incrustada de estrelas. 
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Com o passar das horas, os astros se movem no céu, nascendo a leste 

e se pondo a oeste. Isso causa a impressão de que a Esfera Celeste está 

girando de leste para oeste, em torno de um eixo imaginário, que intercepta a 

esfera em dois pontos fixos, os Polos Celestes. Na verdade, esse movimento, 

chamado “movimento diurno dos astros”, é um reflexo do movimento de 

rotação da Terra, que se faz de oeste para leste. Assim, a medida do tempo se 

baseia no movimento de rotação da Terra, que provoca a rotação aparente da 

esfera celeste. 

 

2.7.3. As estações do ano 

 

Devido ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, o Sol 

aparentemente se move entre as estrelas, ao longo do ano, descrevendo uma 

trajetória na esfera celeste chamada Eclíptica, cujo nome é devido o eclipse da 

Lua ocorrer nesta trajetória. 
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O plano da eclíptica define o plano da órbita da Terra em torno do Sol 

(Figura 9). Embora a órbita da Terra em torno do Sol seja uma elipse, a 

distância da Terra ao Sol varia somente 3%, de modo que a Eclíptica é 

aproximadamente circular. Além disso, a Eclíptica possui uma inclinação de 

23º,5 (exatamente 23º 27’ 08’’) em relação ao Equador Celeste. É esta 

inclinação que causa as variações climáticas denominadas estações do ano. 

 

Tomemos como referência o hemisfério sul da Terra. Somente em 

regiões tropicais é que o Sol pode ficar a pino ao meio-dia. Isto acontece duas 

vezes por ano nos instantes, denominados equinócios, em que o Sol, em sua 

órbita aparente na esfera celeste, cruza o equador celeste. Já para os locais 

situados exatamente sobre cada trópico, o Sol cruza a pino somente uma vez 

em cada trópico no instante denominado solstício. 

Conforme já foi dito, o que causa as estações é o fato da Terra orbitar o 

Sol com o eixo de rotação inclinado. Devido a essa inclinação, à medida que a 

Terra orbita em torno do Sol, os raios solares incidem mais diretamente em um 

hemisfério, proporcionando mais horas com luz durante o dia. No dia 21 de 

dezembro ocorre maior incidência de raios solares no hemisfério sul (Figura 

10). Esse dia é denominado solstício do verão austral, onde o dia é mais longo 

do ano. A partir do solstício de verão, a duração de “dias claros” se torna cada 

vez mais curta até o dia 21 de junho, onde a noite é a mais longa do ano 

devido a menor incidência de raios solares no hemisfério sul (Figura 11). Esse 

é o dia do solstício do inverno austral. 
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Já nos dias dos equinócios de primavera e outono, o dia e a noite têm a 

mesma duração, ou seja, ambos hemisférios terrestres recebem a mesma 

quantidade de radiação solar. Daí a origem da palavra equinócio que, em latim, 

significa dias e noites de mesma duração. Sequencialmente, para o hemisfério 

sul da Terra, tem-se: o equinócio de outono em 20 ou 21 de março, o solstício 

de inverno entre 21 e 23 de junho, o equinócio de primavera em 22 ou 23 de 

setembro e o solstício de verão entre 21 e 23 de dezembro. 
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Vale reforçar a importância da inclinação do eixo de rotação da Terra, 

pois se esta fosse perpendicular ao plano da Eclíptica, não existiriam as 

estações do ano e teríamos um eterno equinócio, ou seja, o dia e a noite teriam 

sempre a mesma duração (12h para cada). Além disso, a orientação do eixo de 

rotação da Terra varia com o tempo, cujo movimento se assemelha a um pião 

girando obliquamente no chão (Figura 12). Esse efeito é denominado 

precessão, responsável pela modificação lenta e gradual das estações do ano. 

É importante notar que a precessão não causa nenhum efeito sobre as 

estações do ano, uma vez que o eixo da Terra mantém sua inclinação de 23,5º 

em relação ao eixo da Eclíptica. 

 

Outro movimento do eixo de rotação da Terra é chamado nutação, que é 

uma pequena oscilação do eixo em torno de um valor médio. Ambos os 

movimentos ocorrem devido à força gravitacional da Lua exercida sobre a 

Terra, além da exercida pelo Sol e pelo outros planetas, porém com menor 

intensidade devido à distância. 

 

2.8. A Lua e as Marés 

 

A Lua é o astro mais brilhante do céu noturno e o único satélite natural 

da Terra. O seu tamanho angular é semelhante ao do Sol, de 
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aproximadamente 0,5º. Assim, os dois astros aparentam terem o mesmo 

tamanho, o que, de fato, não é o caso. Essa aparência é devido a distância da 

Lua e do Sol em relação à Terra, sendo a distância média entre o Sol e a Terra 

cerca de 400 vezes maior se comparada com a distância média entre a Lua e a 

Terra. 

 

2.8.1. Distância do sistema Terra-Lua 

 

Antes da invenção do radar, os astrônomos mediam as distâncias da 

Lua e de alguns planetas usando o diâmetro da Terra como linha de base 

através do método de triangulação. Com a Lua posicionada em um dos vértices 

do triângulo, os outros dois vértices são as extremidades da linha de base, 

onde a direção da Lua é diferente quando vista por observadores das 

extremidades da base. Esse deslocamento aparente na direção da Lua 

observada devido à mudança de posição do observador chama-se paralaxe. 

Com a invenção do radar e as missões do programa Apollo, a distância Terra-

Lua foi medida com mais precisão por radar e laser, em que um laser é 

disparado da Terra (Figura 13) até atingir um dos espelhos refletores (Figura 

14) deixados na Lua pelos astronautas nas missões Apollo 11, 14 e 15. 

 

Os espelhos eram compostos por primas retro-refletores, que refletem a 

luz na mesma direção da luz incidente. O tempo de ida e vinda do laser é 



31 
 

medido, obtendo, assim, a distância entre os centros da Terra e Lua, que varia 

de 356 800 km a 406 400 km, cujo valor médio é de 384 403 km. 

 

2.8.2. Translação da Lua 

 

Assim como os planetas orbitam em torno do Sol, cujo movimento é 

denominado translação, a Lua também realiza um movimento orbital em torno 

da Terra. A órbita da Lua é elíptica com o centro de massa do sistema Terra-

Lua localizada em um dos focos da elipse, e não no centro da Terra. Mas a 

órbita se aproxima da circular pelo fato da sua excentricidade ser de 0,0549. 

O intervalo de tempo que a Lua gasta para completar uma volta 

completa em torno do centro de massa do sistema Terra-Lua, em relação ao 

referencial das estrelas, é chamado de período sideral, que é igual a 27 dias, 7 

horas, 43 minutos e 12 segundos (solares). Já o intervalo de tempo entre duas 

fases iguais sucessivas (ex. duas fases cheias) é denominado período sinódico 

ou, simplesmente, lunação, que equivale a 29 dias, 12 h, 44 minutos e 3 

segundos (solares) relativo ao referencial terrestre. 

A velocidade média de translação da Lua é de aproximadamente 3.700 

km/h. O seu movimento orbital em torno da Terra é realizado no mesmo 

sentido dos movimentos orbital e rotacional da Terra, ou seja, ocorre de oeste 

para leste. Isso pode ser notado pelo fato da Lua sempre surgir no céu cerca 

de 50 minutos mais tarde, dia após dia. 

 

2.8.3. Rotação da Lua e sua Face Oculta 

 

Além do movimento orbital ao redor da Terra, a Lua também possui 

movimento de rotação em torno de si mesma e no mesmo sentido do seu 

movimento orbital. Em virtude do movimento de rotação da Lua estar 

sincronizada com o seu movimento orbital, a Lua tem sempre a mesma face 

voltada para a Terra. Seu período de rotação é igual ao seu período sideral de 
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translação: um dia na Lua dura cerca de 27 dias solares da Terra. A face da 

Lua que não está voltada para a Terra é denominada face oculta. 

 

2.8.4. Fases da Lua 

 

A Lua, os planetas e os corpos menores do Sistema Solar são astros 

que não possuem iluminação própria. Os diferentes aspectos que a Lua se 

apresenta no céu resultam do fato de que ela não é um corpo luminoso, e sim 

da sua superfície refletir a luz solar incidente. Esses diferentes aspectos 

representam o que chamamos de fases da Lua (Figura 15). 

 

A fase da Lua representa o quanto da sua face iluminada pelo Sol está 

voltada para a Terra. Tradicionalmente somente quatro fases do ciclo recebem 

nomes: Lua Nova, Lua Cheia, Quarto Minguante e Quarto Crescente. A fase 

nova da Lua ocorre quando a sua face voltada para a Terra não está iluminada, 

de modo que toda a face oculta está iluminada pelo Sol. O modo inverso ocorre 

na fase cheia, onde a face voltada para a Terra é toda iluminada, enquanto que 

toda parte da face oculta não é iluminada. Nas fases quarto crescente e quarto 

minguante, a Lua está com a metade de sua superfície iluminada voltada para 

a Terra. 
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Vale ressaltar que a parte iluminada da Lua voltada para a Terra varia de 

dia para dia, onde metade do ciclo apresenta o aumento da luminosidade (Lua 

Crescente), enquanto que a outra metade apresenta a diminuição da 

luminosidade (Lua Minguante). 

 

2.8.5. Eclipses 

 

Eclipse é um fenômeno astronômico que ocorre em virtude da passagem 

de um astro em frente a uma fonte de luz, projetando a sua sombra sobre outro 

corpo celeste. É o que acontece entre a Lua e a Terra, em que a Lua ora 

posiciona-se em frente ao Sol e projeta sua sombra sobre uma parte da 

superfície terrestre, ora atravessa a sombra da Terra, resultado, 

respectivamente, em eclipse do Sol e eclipse da Lua. 

Sabemos que a Terra descreve uma trajetória na esfera celeste 

chamada Eclíptica, e que o eclipse ocorre nessa trajetória, daí o nome. O plano 

orbital da Lua forma um ângulo de, aproximadamente, 5,2º com o plano da 

Eclíptica, de modo que os eclipses solar e lunar ocorrem somente quando os 

dois planos se cruzam. 

 Eclipse solar: 

Durante o eclipse do Sol, que ocorre quando a Lua se encontra na fase 

Nova, uma pequena região da Terra fica escura por causa da projeção da 

sombra da Lua. É nessa região, denominada umbra, que se observa o eclipse 

solar total (Figura 16). 
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Nos arredores da umbra encontra-se uma região denominada 

penumbra, onde ocorre um eclipse solar parcial. Assim, podemos perceber que 

a diferença entre umbra e penumbra é a luminosidade da região. 

 Tipos de eclipses solares: 

 

 Eclipses solares totais: a Lua cobre totalmente a luz solar, projetando 

sua sombra sobre a Terra; 

 Eclipses solares parciais: a Lua não fica perfeitamente alinhada com o 

Sol, cobrindo somente parte de sua luminosidade; 

 Eclipses solares anulares: o tamanho aparente da Lua não é suficiente 

para cobrir totalmente a luz solar. Esse fenômeno resulta no surgimento 

de um anel em volta da sombra da Lua. 

 

 Eclipse lunar: 

O eclipse lunar ocorre quando a sombra da Terra, produzida pelo Sol, é 

projetada sobre a Lua, cobrindo-a (Figura 17). 
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 Tipos de eclipses lunares: 

 

 Eclipses penumbrais: a superfície da Lua fica levemente escurecida ao 

atravessar a região do cone de penumbra produzido pela Terra; 

 Eclipses lunares parciais: somente parte da sombra da Terra é projetada 

sobre a Lua; 

 Eclipses totais: toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra. 

 

2.8.6. Marés 

 

As marés constituem um fenômeno resultante da atração gravitacional 

exercida pela Lua sobre a Terra e, em menor escala, da atração gravitacional 

exercida pelo Sol sobre a Terra (Figura 18). 
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A atração gravitacional sentida por cada ponto da Terra devido à Lua 

depende da distância entre a Lua e a Terra. O lado da Terra mais próximo da 

Lua sentirá a atração gravitacional maior do que a sentida no centro da Terra, 

enquanto que o lado da Terra mais distante da Lua sentirá a atração menor do 

que a sentida no centro da Terra. 

Em relação ao centro da Terra, um lado está sendo puxado na direção 

da Lua e o outro lado está sendo puxado na direção contrária. A maré do lado 

oposto não é causada pela rotação da Terra. Como a água flui muito 

facilmente, ela se “empilha” nos dois lados da Terra, que fica com um bojo de 

água na direção da Lua e outro na direção contrária. 

Enquanto a Terra gira no seu movimento diário, o bojo de água continua 

sempre apontando aproximadamente na direção da Lua. Em um certo 

momento, um certo ponto da Terra estará embaixo da Lua e terá maré alta. 

Aproximadamente seis horas mais tarde (6h 12m), a rotação da Terra terá 

levado esse ponto a 90º da Lua, e ele terá maré baixa. Dali a mais seis horas e 

doze minutos, o mesmo ponto estará a 180º da Lua, e terá maré alta 

novamente. Portanto, as marés acontecem duas vezes a cada 24h 48m, que é 

a duração do dia lunar. 

Se a Terra fosse totalmente coberta de água, a máxima altura da maré 

seria de 1 metro. Como a Terra não é completamente coberta de água, vários 

aspectos resultantes da distribuição das massas continentais contribuem para 

que a altura e a hora da maré variem de lugar a outro. Em algumas baías e 

estuários as marés chegam a atingir 10 m de altura. 

 

2.9. O Sistema Solar e as Galáxias 

 

O Universo é conhecido basicamente vazio. Possui uma certa estrutura 

em que a matéria visível não se distribui igualmente, mas concentra-se em 

regiões denominadas Galáxias, onde já são conhecidas bilhões destas. 

Em conjunto com as estrelas visíveis numa noite, o nosso Sistema Solar 

orbita em torno do centro da nossa Galáxia, um disco espiral composto por 
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cerca de 200 bilhões de estrelas a que denominado Via Láctea. Essas estrelas 

formam uma faixa esbranquiçada, de aparência leitosa, que pode ser vista em 

noites escuras. 

O nosso Sistema Solar é constituído pelo Sol e os planetas que orbitam 

ao redor do Sol, além de pequenos corpos celestes como cometas, asteroides, 

meteoroides e os satélites naturais dos planetas, as Luas. 

 

2.9.1. A nossa estrela - Sol 

 

O Sol é apenas uma das bilhões de estrelas que existem na Via Láctea, 

sendo a única estrela do nosso Sistema Solar e o mais importante astro para o 

nosso planeta por ser o principal responsável pela existência e manutenção da 

vida na Terra. É o maior astro do Sistema Solar e considerado uma estrela anã 

típica do nosso agrupamento de estrelas denominado Via Láctea, também 

conhecida como Galáxia Espiral. 

Todas as estrelas, incluindo o Sol, são astros que produzem e emitem 

radiação eletromagnética em vários comprimentos de onda, ou seja, são fontes 

de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X 

e raios gama, em ordem crescente de energia luminosa. As estrelas 

apresentam tamanho variável, e a temperatura de cada estrela depende da 

velocidade com que a energia é liberada de seu interior em processos de 

Fusão Nuclear. O Sol é a fonte mais rica de energia eletromagnética do 

Sistema Solar, principalmente sob a forma de calor e luz. 

O Sol encontra-se no centro geométrico e gravitacional do Sistema 

Solar. Em torno dele orbitam todos os corpos celestes, como planetas, 

asteroides e cometas. Suas principais características físicas são: 

 Massa: 1,989 x 1030 kg 

 Raio Equatorial: 695.000 km 

 Raio Médio: 109,2 raios terrestres 

 Densidade Média: 1,41 g/cm3 

 Densidade Central: 162 g/cm3 
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 Luminosidade: 3,83 x 1033 ergs/s 

 Temperatura Média na Superfície: 5.500 ºC 

 Período de Rotação Equatorial: 609 horas (~25 dias) 

 Distância Média à Terra: 149,6 milhões de km (cerca de 8 minutos-luz, 

que é o tempo da luz do Sol chegar à Terra) 

 

2.9.2. Os Planetas 

 

A seguir serão apresentados os planetas do Sistema Solar em ordem 

crescente de suas distâncias em relação ao Sol, onde os quatro primeiros – 

Mercúrio, Vênus, Terra e Marte – são chamados de planetas telúricos 

(rochosos), enquanto que os demais são os chamados planetas jovianos 

(gigantes gasosos). 

 Mercúrio 

Mercúrio (Figura 19) é o planeta mais 

próximo do Sol e o menor entre todos os 

planetas. Possui uma massa de 2,285 x 1023 kg 

e seu raio mede 2.439,7 km. Sua distância ao 

Sol é de 57.910.000 km, com o período orbital 

de 88 dias terrestres e período de rotação 

correspondente a 58d 15h 30 min. A variação da 

temperatura é de -170 ºC a 430 ºC entre a noite 

e o dia, o que leva os astrônomos a suspeitarem 

de que ele possua uma atmosfera muito tênue, quase desprezível. 

Sua superfície é coberta por crateras resultantes do impacto de corpos 

menores. Por isso supõe-se que a atividade vulcânica tenha ocorrido somente 

no início de sua existência, pois caso houvesse atividade recente, o 

derramamento de lava cobriria e apagaria as crateras. 

 Vênus 
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Conhecido como Estrela D’Alva, o 

planeta Vênus (Figura 20) é o planeta mais 

brilhante dentre os demais planetas. Possui 

grande semelhança com a Terra em termos de 

tamanho, massa e composição química, porém 

a sua pressão atmosférica é cerca de 100 vezes 

maior que a da Terra, e sua temperatura chega 

atingir 460 ºC. Um dia em Vênus corresponde a 

243 dias terrestres, enquanto que o movimento de translação em torno do Sol é 

de 225 dias, sendo o único planeta em que o tempo de rotação supera o de 

translação. 

A atmosfera de Vênus é bastante espessa, composta basicamente por 

3% de gás nitrogênio (N2) e 97% de gás carbônico (CO2), sendo esta a 

responsável pela ocorrência do efeito estufa. Daí o motivo da sua elevada 

temperatura, superando a de Mercúrio que está mais próximo do Sol. Além 

disso, sua atmosfera reflete a maior parte da radiação solar incidente, sendo 

essa a razão do seu grande brilho. Seu raio somente pode ser determinado 

com o uso de radares ou sondas especiais, pois sua atmosfera impede a 

observação direta da sua superfície. 

 Terra 

O planeta Terra (Figura 21) é o único 

planeta do Sistema Solar em que existe vida. 

Sua temperatura média é de 14 ºC, permitindo a 

existência de água na sua superfície. 

Aproximadamente, possui massa de 5,972 x 1024 

kg e um diâmetro de 12.756,2 km. Seu período 

de rotação equivale a 23 horas 56 minutos e 4 

segundos, enquanto que o período de translação 

equivale a 365 dias 5 horas e 48 minutos. Além disso, possui um único satélite 

natural, a Lua. 

Podemos dizer que o nosso planeta deveria ser chamado de planeta 

Água, e não Terra. Isso porque 3/4 de sua superfície são cobertos pela água, 
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sendo um dos fatores essenciais que levou à existência da vida. Outro fator 

que levou à existência da vida é a composição da atmosfera, formada 

basicamente por 78% de nitrogênio, que faz com que o nosso planeta seja azul 

quando visto do espaço, além de 20% de oxigênio e o ozônio, responsáveis 

pelo bloqueio de radiação ultravioleta do Sol, que é fatal para alguns micro-

organismos e prejudicial para os seres vivos em geral. O oxigênio é 

basicamente produzido pelas plantas através da fotossíntese. Atualmente, a 

quantidade de gás carbônico presente na atmosfera é pequena devido a vários 

processos químicos, porém já deve ter sido muito maior. 

 Marte 

Marte (Figura 22) é o planeta telúrico mais 

distante do Sol e o mais visitado pelos robôs 

lançados da Terra. É o segundo menor planeta 

do Sistema Solar, e sua temperatura varia entre 

-153ºC e 20ºC. Possui massa de 

aproximadamente 6,42 x 1023 kg e dois satélites 

naturais, Fobos e Deimos. Seu período orbital é 

de 687 dias e o seu diâmetro equatorial é de 

6.792 km. 

Marte possui uma atmosfera tênue, cujo componente predominante é o 

gás carbônico (95%). Sua cor avermelhada é devida à poeira de óxido de ferro 

que cobre parcialmente a sua superfície, onde parte desta é recoberta por lava 

solidificada, formando grandes planícies. Mas também existem crateras de 

impacto e montanhas. A maior montanha chama-se monte Olimpo, um vulcão 

extinto que possui 25 km da base ao topo, considerada a maior montanha do 

Sistema Solar. 

Os dois satélites naturais, Fobos e Deimos, representam os dois filhos 

de Ares, um deus da guerra na mitologia grega. São corpos celestes pequenos 

e com forma irregular, como a de uma batata, com um raio de 

aproximadamente 10 km. Acredita-se que sejam dois asteroides capturados 

pela gravidade do planeta. 

 Júpiter 
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Júpiter (Figura 23) é o maior do Sistema 

Solar. Seu raio é de aproximadamente 71.0398 

km, sendo 11 vezes maior que o da Terra. Sua 

atmosfera é formada por hélio e hidrogênio e 

possui uma temperatura média de 108 ºC 

negativos. O período de rotação é de 

aproximadamente 9 horas 55 minutos e 30 

segundos, enquanto que o seu período orbital 

corresponde a 11,86 anos terrestres. Possui 

anéis e cerca de 79 satélites naturais. É um planeta que possui uma fonte de 

calor interna, emitindo mais energia térmica do que recebe do Sol. 

Apesar de possuir um núcleo constituído, provavelmente, por materiais 

pesados, Júpiter é um planeta gasoso composto basicamente por hidrogênio e 

hélio. Sua atmosfera é espessa e define a sua aparência. Podemos perceber 

na imagem de Júpiter uma série de bandas coloridas paralelas ao seu equador, 

que correspondem a nuvens de diferentes movimentos, temperatura e 

composição química. Uma estrutura interessante é a chamada Grande Mancha 

Vermelha. 

Atualmente são conhecidos 79 satélites, sendo quatro deles 

denominados satélites galileanos por terem sido descobertos no início do 

século XVII por Galileu Galilei e que foram batizados de Io, Europa, Ganimedes 

e Calisto. Estes quatro satélites destacam-se por seu tamanho, sendo 

Ganimedes o maior satélite do Sistema Solar. Io e Europa são formados 

basicamente por rochas. Io possui vulcões ativos e Europa uma atmosfera de 

oxigênio, além de um possível oceano de água líquida sob uma crosta de gelo. 

Além dos satélites, Júpiter possui anéis compostos basicamente de poeira 

bastante fina e escura, não sendo muito visíveis através de pequenas lunetas. 

 Saturno 

Saturno (Figura 24) é o segundo maior planeta do Sistema Solar e o seu 

nome vem do deus romano que ensinou aos homens a agricultura, mas é, por 

alguns, associado ao deus grego Cronus. Possui 82 satélites naturais e um 

sistema de anéis compostos de gelo d’água. Sua massa é dez vezes a massa 



42 
 

da Terra e seu diâmetro é de 

aproximadamente 120.000 km. Seu 

período de rotação corresponde a 10 

horas e 30 minutos, e leva 29 anos 

terrestres para dar uma volta completa 

em torno do Sol. 

Saturno é similar a Júpiter em 

vários aspectos. Possui bandas 

atmosféricas, porém menos contrastantes entre si que as de Júpiter. Sua 

espessa atmosfera é similar à atmosfera terrestre primitiva, formada 

principalmente por nitrogênio, além de moléculas orgânicas complexes. 

Saturno também possui uma pequena fonte de calor interna e um sistema de 

anéis que, ao contrário dos anéis de Júpiter, são visíveis através de uma 

pequena luneta, que são conhecidos há bastante tempo, enquanto que os 

anéis dos demais planetas jovianos só foram descobertos na década de 70. 

Esse sistema de anéis é um disco que corresponde a, pelo menos, sete anéis 

extremamente finos compostos por partículas de gelo e poeira, cujos tamanhos 

vão desde um milésimo de milímetro até dezenas de metros. O anel mais 

externo possui um raio de aproximadamente 480.000 km a partir do centro de 

Saturno. 

Dos 82 satélites naturais, o satélite bastante peculiar foi batizado de Titã. 

É o segundo maior satélite do Sistema Solar e possui um núcleo rochoso 

recoberto por um manto de gelo de compostos orgânicos com uma temperatura 

máxima de -100 ºC. Essa medição de temperatura foi possível graças a uma 

sonda chamada Hyugens, que posou na superfície de Titã após ser lançada 

pela sonda Cassini que orbita Saturno. 

 Urano 

Urano (Figura 25), cujo nome refere-se ao deus grego que personifica o 

céu, foi, historicamente, o primeiro planeta a ser descoberto na era moderna, 

em 1781, pelo astrônomo inglês William Herschel. Possui uma temperatura 

média de -197 ºC e sua atmosfera é composta basicamente por hidrogênio e 

hélio, mas também contém uma pequena quantidade de metano. Sua massa é 
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de aproximadamente 8,68 x 1025 kg e possui 27 

satélites naturais, todos compostos 

principalmente por gelo. Seu período de 

rotação é de 17 horas e 14 min, enquanto que o 

seu período orbital corresponde a 84,01 anos 

terrestres. 

Apesar de ser um dos planetas jovianos, 

Urano deve possuir um núcleo rochoso similar ao da Terra recoberto por um 

manto de gelo. Mas como os demais planetas jovianos, ele possui faixas 

atmosféricas. Além disso, possui um sistema de anéis que são observados de 

frente, e não lateralmente como, por exemplo, os de Saturno. 

Urano possui uma anomalia no que tange ao seu eixo de rotação, o qual 

é praticamente perpendicular aos dos demais planetas, estando muito próximo 

do seu plano orbital. Supõe-se que isso se deva ao efeito de um grande 

impacto com outro corpo celeste. 

Logo após a sua descoberta, foi notado que os cálculos matemáticos 

não reproduziam com exatidão a sua órbita. Neste caso, foi sugerida a 

existência de um novo planeta, cuja influência gravitacional era a responsável 

pelos desvios de sua órbita. Em 1845, o jovem matemático inglês John C. 

Adams e, pouco mais tarde, o astrônomo francês Urbain Le Verrier previram a 

existência de um novo planeta, sendo essa previsão considerada uma grande 

vitória da gravitação Newtoniana. Tal planeta foi batizado de Netuno, que só foi 

identificado pelo astrônomo alemão Johann G. Galle e H. L. d’ Arrest em 1846. 

 Netuno 

Netuno (Figura 26) é o nome latino 

de Poseidon, o deus grego dos mares. 

Formado por rochas e gelo, possui 13 

satélites naturais e um sistema de anéis. 

Possui uma massa 17 vezes maior que a 

da Terra e um diâmetro 4 vezes maior 

que o da Terra. Leva 165 anos terrestres para dar uma volta completa em torno 

do Sol e seu período de rotação é de aproximadamente 18 horas. 
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Netuno apresenta uma atmosfera espessa com bandas atmosféricas, 

além de uma estrutura interna semelhante a de Urano, sendo formado por 

rochas e gelo. Dentre seus satélites naturais, destaca-se Tritão, um satélite 

ativo que possui vulcões de gelo. Vale ressaltar que, dentre todos os corpos do 

Sistema Solar, a atividade vulcânica só está presente na Terra, Vênus, Io e 

Tritão. 

 Plutão 

Último a ser descoberto no Sistema Solar, 

Plutão (Figura 27) deixou de ser considerado 

planeta em 2006, sendo rebaixado para a 

categoria de planeta-anão após a União 

Astronômica Internacional, no mesmo ano, definir 

novas regras para classificação de planetas. 

Possui 5 satélites naturais (Caronte, Nix, Hidra, 

Cérbero e Estige) e um diâmetro de 2300 km, 

sendo bem maior do que se imaginava. Possui 

uma atmosfera composta por metano, monóxido de carbono, nitrogênio e 

outros materiais, além de ter uma grande quantidade de gelo em sua superfície 

que apresenta, nas baixas temperaturas locais (cerca de -248 ºC), o mesmo 

comportamento natural de uma rocha da Terra. 

 

2.9.3. Pequenos corpos celestes 

 

Além dos planetas e os seus satélites naturais, as Luas, o Sistema Solar 

também abrange pequenos corpos celestes como asteroides, cometas, 

meteoros, meteoritos e meteoroides. 

 Asteroides 

Apesar do nome de origem grega que significa “similar a estrelas”, os 

asteroides são mais parecidos aos planetas, apesar de muito menores. 

Concentram-se, em sua maioria, em um anel entre as órbitas de Marte e 

Júpiter. Imagine o que aconteceria se um planeta fosse quebrado em milhares 
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de pedacinhos e esses pedacinhos fossem espalhados ao longo de sua órbita. 

Um cinturão de asteroides é aproximadamente isso. Porém, os asteroides não 

devem ser o resultado de um processo destrutivo, mas, sim, um planeta que 

não deu certo. 

O diâmetro dos asteroides pode chegar a centenas de quilômetros. O 

maior deles, Ceres, que é considerado um planeta anão, tem um diâmetro de 

974 quilômetros. Os grandes asteroides são esféricos, mas os menores podem 

possuir formas irregulares. A maior parte deles é formada basicamente por 

rochas, com a predominância de silicatos. Porém, alguns podem ser metálicos, 

com a predominância de ferro. 

 Cometas 

Os cometas são pequenos corpos celestes que, assim como os 

planetas, orbitam em torno do Sol. Diferentemente das órbitas dos planetas, as 

órbitas dos cometas não se restringem ao plano do Sistema Solar. Suas órbitas 

possuem inclinações das mais variadas, com excentricidades bastante altas e 

raios muito grandes, maiores que os dos planetas mais distantes. 

Quanto à sua composição, o núcleo de um cometa é um aglomerado de 

matéria sólida composta por grãos de poeira e gelo de materiais orgânicos. Em 

combinação com a ação do vento solar, o movimento do cometa forma duas 

caudas: a de gás e a de poeira. Isso ocorre quando os cometas se aproximam 

do Sol, de modo que o material de sua superfície sublima, formando uma 

nuvem de gás e poeira ao seu redor. Essa é a chamada coma. 

 Meteoros, meteoritos e meteoroides 

Popularmente chamado de estrela cadente ou estrela fugaz, o meteoro 

designa o fenômeno luminoso que se origina de um meteoroide quando este 

entra em contato com a atmosfera de um planeta, podendo apresentar diversas 

cores. É comum dizer que os meteoros são chuvas de estrelas cadentes ou, 

simplesmente, chuva de estrelas, em que os vários rastos parecem provir de 

um mesmo ponto do céu noturno – o radiante – ou surgir como fenômenos 

isolados denominados “meteoros esporádicos”. 
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Um meteorito é a denominação dada quando um meteoroide, formado 

por fragmentos de asteroides ou cometas ou, ainda, restos de planetas 

desintegrados, atinge a superfície da Terra, podendo ser um aerólito (rochoso), 

siderito (metálico) ou siderólito (metálico-rochoso). 

Meteoroides são fragmentos de materiais derivados de corpos celestes 

como cometas e asteroides. De acordo com a Organização Internacional de 

Meteoros, possuem dimensões significativamente menores que um asteroide e 

maiores que um átomo ou molécula, distinguindo-se dos asteroides e da poeira 

interestelar. Além disso, podem ter origem em ejeções de cometas que se 

aproximam do Sol, na colisão entre dois asteroides, ou mesmo ser um 

fragmento de sobra da criação do Sistema Solar. 

 

2.10. A formação do Sistema Solar 

 

As Galáxias apresentam nuvens aglomeradas de gás e poeira. O 

modelo mais aceito atualmente considera que as estrelas e, em particular, o 

nosso Sistema Solar tiveram origem em uma dessas nuvens, a Nebulosa Solar 

Primitiva, cuja composição química é basicamente a mesma do Sol e do 

restante do Universo, preponderantemente hidrogênio. Em algum momento, 

essa nuvem começou a se contrair devido à autogravidade. O estopim de um 

processo desse tipo pode ter sido a explosão de uma estrela chamada 

supernova. Essa explosão fez com que o equilíbrio gravitacional da nuvem se 

esgotasse, dando início à sua contração. Podemos dizer que assim foi a 

concepção do Sistema Solar. O colapso gravitacional pode ter ocorrido 

naturalmente, o que leva à hipótese de que o Sistema Solar, há cerca de 4,6 

bilhões de anos, era muito diferente do que é hoje, tendo evoluído da mesma 

forma que os seres vivos evoluem ao longo de sua vida, porém de maneira 

mais complexa. Inicialmente, os planetas não existiam e o Sol não era uma 

estrela como conhecemos hoje, com fusão nuclear gerando energia em seu 

interior. 

Existia apenas uma concentração de massa central e um disco de 

matéria em torno dela. Enquanto a concentração de massa central evoluía para 
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o que é o nosso Sol atualmente, o disco estruturava em anéis que iriam 

transformar-se nos planetas. Essa transformação é devido às colisões entre 

gás e poeira presentes nos anéis, formando pequenos aglomerados de 

matérias denominados planetesimais. Por sua vez, esses planetesimais podem 

colidir, causando a liberação de calor que pode ser usado para derreter os 

planetesimais e assim “grudá-los”. Vale ressaltar que um dos anéis, o chamado 

cinturão de asteroides, não deu origem a um planeta, mas permanece como 

um anel até hoje. 

 

2.11. As estrelas 

 

Em uma noite sem Lua e longe das luzes das cidades, o céu apresenta 

um aglomerado de estrelas brilhantes, além da aparição de um ou outro 

planeta. Podemos perceber nas estrelas, a olho nu, alguns aspectos: 

 Nota-se que, aparentemente, são fontes de luz mais fracas que o Sol; 

 As cores são aparentemente variáveis, desde um branco azulado na 

maioria, até um amarelo avermelhado, um pouco mais raro; 

 A maioria das estrelas se agrupa em pequenas famílias de dois, três ou 

mais membros. 

 

2.11.1.  A cor e o brilho 

 

Assim como o Sol, as estrelas são bolas de gás de alta temperatura que 

emitem radiações para várias direções no espaço. A temperatura da superfície 

de uma estrela determina a sua cor, enquanto que a quantidade de luz 

irradiante determina o seu brilho. O brilho de uma estrela é a taxa com que a 

energia luminosa é emitida, dependendo somente da sua temperatura 

superficial e da área total da superfície. A luminosidade de uma estrela é a 

potência que ela é capaz de gerar no seu interior por meio, em geral, de 

reações nucleares de fusão. A luminosidade do Sol, por exemplo, é de cerca 

3,8 x 1026 Watts. 
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Uma lei física estabelecida em 1898 por Wilhem Wien diz que quanto 

mais quente for um objeto, mais azul será a radiação por ele emitida. Isso pode 

ser observado na cor da chama de um fogão de cozinha, onde uma chama 

azulada indica uma chama quente, enquanto que uma chama avermelhada 

indica uma chama mais fria. 

Cerca de 70% das estrelas do Universo são anãs vermelhas. O Sol é 

uma anã amarela, cuja temperatura na superfície é cerca de 5.800 K (Kelvin). 

Outras estrelas, conhecidas como estrelas gigantes vermelhas, são bem 

maiores e vermelhas, cuja temperatura na superfície é da ordem de 3.000 K. 

Também existem estrelas de cor branca denominadas estrelas anãs brancas, 

cujo tamanho é quase tão pequeno quanto a Terra e possuem temperaturas 

superficiais da ordem de 10.000 K. 

 

2.11.2.  As estrelas de gás quente e as estrelas variáveis 

 

As estrelas são enormes bolas de gás muito quente e de radiação 

eletromagnética. Elas emitem energia produzida no seu interior mais profundo, 

sendo lentamente difundida por toda a estrela até escapar pela superfície, o 

que implica que a temperatura central das estrelas é extremamente alta. 

Podemos dizer que as estrelas são bolas de gás quente auto gravitantes, cujo 

termo significa que a estrela é mantida coesa por causa da ação das forças 

gravitacionais geradas por sua própria massa. 

A maioria das estrelas apresenta pequenas variações do seu brilho, 

erráticas, em geral imperceptíveis a olho nu, dando a sensação de o brilho ser 

praticamente constante no tempo. Mas existe também uma minoria de estrelas 

cujo brilho varia periodicamente, aumentando e diminuindo em escalas de 

meses, dias ou mesmo em escala de horas. Tais estrelas são conhecidas 

como estrelas variáveis. Estas estrelas se expandem e se contraem 

periodicamente, pulsando tanto em brilho como em tamanho. Por isso também 

são denominadas estrelas pulsantes. Na verdade, mais de 25% das estrelas 

variáveis não possuem brilho variável, pois, na realidade, são sistemas binários 

eclipsantes, nos quais a aparente variação do brilho se deve ao fato de uma 
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das estrelas componentes eclipsar a outra, isto é, passar pela frente da outra 

em relação ao nosso ponto de vista. 

 

2.11.3.  A geração de energia nas estrelas 

 

As estrelas geram energia nuclear por serem imensos reatores 

atômicos. Vejamos a explicação do processo da geração de energia. 

O astrônomo inglês Sir Arthur Stanley Eddington (1882 – 1944) estudou, 

por volta de 1920, a hipótese da contração em estrelas variáveis Cefeidas. Ele 

comprovou que a contração gravitacional não produz energia durável por 

bilhões de anos, não sendo, portanto, a principal fonte de energia das estrelas, 

incluindo o Sol. 

Com a hipótese da ação gravitacional descartada, Eddington precisava 

propor uma nova teoria. Em 1920 já era conhecida a famosa equação de 

Einstein      , que estabelece a equivalência da transformação de massa 

em energia e vice-versa, e é expressa pelo produto da massa e o quadrado da 

velocidade da luz. Eddington propôs a existência de uma “energia subatômica”, 

porém essa proposta envolvia muita especulação, pois o nêutron, naquela 

época, ainda não tinha sido descoberto, o que só viria ocorrer em 1932. Até 

então, somente o próton e o elétron eram as únicas partículas subatômicas 

conhecidas. 

Eddington propôs que a astrofísica permitia explorar o interior das 

estrelas, tendo em vista que as propriedades da superfície eram 

consequências da estrutura interna. Ele foi o responsável por explicar a 

estabilidade das estrelas, afirmando que uma intensa fonte de energia no 

núcleo da estrela gera a pressão que contrabalança a força para dentro da 

estrela, a gravidade, mantendo as estrelas estáveis por bilhões de anos. Porém 

ele não conseguiu mostrar qual é essa fonte de energia. 

Em 1938, uma conferência foi organizada em Washington para unir 

astrônomos e físicos. Dentre os participantes estava o imigrante alemão Hans 

Albrecht Bethe. Após a conferência, Bethe desenvolveu a teoria de como a 
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fusão nuclear podia produzir a energia que faz as estrelas brilharem. Esta 

teoria foi publicada em seu artigo “A Produção de Energia nas Estrelas”, de 

1939, e lhe rendeu, em 1967, o prêmio Nobel. 

O processo de fusão nuclear é chamado ciclo próton-próton, e é o 

principal processo de geração de energia em estrelas como, por exemplo, o 

Sol, que possui temperatura nuclear de 15 milhões de kelvins. Para estrelas 

com temperatura nuclear superior a 20 milhões de kelvins, a energia nuclear é 

produzida pela fusão de 4 prótons para formar um núcleo de hélio, porém o 

processo é diferente, pois envolve carbono e por isso é chamado de ciclo do 

carbono. 

 

2.11.4.  As nuvens interestelares: berçário das estrelas 

 

Apesar da grande maioria das estrelas da nossa galáxia ter sido formada 

há bilhões de anos, muitas ainda são jovens e novas estão se formando, 

nascendo nas grandes nuvens escuras de gás e poeira que se espalham pelo 

meio interestelar. Estas nuvens, também chamadas de nuvens moleculares, 

são imensas, chegando a mil anos-luz. Além disso, elas contêm grande 

quantidade de massa, de centenas a milhares de vezes a massa do Sol. 

Observa-se que cerca de10% de toda a massa da nossa Galáxia está na forma 

de nuvens moleculares, o que equivale a 10 bilhões de Sóis. Para ter uma 

ideia, se todas elas fossem convertidas em estrelas, a nossa Galáxia seria 

provavelmente uma das mais brilhantes, o que tornaria a vida da Terra extinta 

devida a imensa radiação proveniente das estrelas. Felizmente, em condições 

normais, as nuvens moleculares não são muito produtivas. A maioria delas 

passa milhares de anos sem atividade alguma. Acredita-se que na Galáxia 

inteira nascem menos de uma dezena de estrelas por ano. 

 

3. Astronáutica 
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3.1. Introdução 

 

O sonho de viajar ao espaço é antigo. Mas esse desejo teve que 

aguardar séculos para se tornar realidade devido à falta de ciência e tecnologia 

necessárias para a realização dessa empreitada. As descobertas de Galileu, 

Kepler e Newton aguçaram esse sonho. Os estudos dos movimentos dos 

corpos celestes foram inicialmente realizados através das observações do céu 

pelos humanos, baseados na superfície terrestre. 

O advento do avanço das tecnologias tornou possível a missão da 

humanidade se aproximar, com o auxílio dos satélites artificiais, de vários 

corpos celestes que vagam pelo espaço. Além disso, tornou possível levar o 

homem a pisar na Lua, um feito histórico ocorrido na segunda metade do 

século XX. Para Bretones [BRETONES, 1999], as contribuições tecnológicas: 

“Podem motivar muito os estudantes as realizações da Astronáutica, como, por 

exemplo, os satélites de telecomunicações, meteorológicos ou aqueles destinados a outros fins 

relacionados ao nosso cotidiano. Isto sem contar as sondas enviadas a outros planetas, o 

telescópio e ônibus espaciais que tanto fascinam os estudantes de todos os níveis escolares” 

(BRETONES, 1999, p. 3) 

A Astronáutica é a ciência que reúne todos os conhecimentos essenciais 

às viagens espaciais. Enquanto a Astronomia é considerada uma das ciências 

mais antigas, a Astronáutica é uma das mais jovens, ou seja, 

cronologicamente, a Astronáutica é uma natural sucessora da Astronomia. Vale 

destacar que estas duas ciências evoluem juntas, uma vez que telescópios, 

câmeras e outros equipamentos essenciais viajam pelo espaço a bordo das 

naves espaciais, ajudando os astrônomos a conhecerem melhor o nosso 

Universo. 

 

3.2. Veículos espaciais 

 

Os transportes espaciais são desenvolvidos através de tecnologias, 

como propulsão, astrodinâmica, dentre outras, e veículos específicos com a 

capacidade de enviar pessoas ou cargas ao espaço, tripulados ou não 
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tripulados. Um dos principais problemas para o desenvolvimento desses 

transportes é o alto custo para sua fabricação e manutenção. Por isso são 

poucas nações, como EUA, Rússia, China, consórcios de países europeus, 

entre outros, que desenvolvem a tecnologia dos veículos lançadores de 

satélites, que são enormes foguetes capazes de atingir as velocidades iniciais 

de aproximadamente 28.000 km/h ou 42.000 km/h necessárias para colocar os 

satélites em órbita ou para escapar do poço de potencial gravitacional da Terra. 

Esses veículos espaciais são bastante utilizados para: 

 Explorar outros planetas, coletando amostra a fim de encontrar 

evidências sobre a existência de vida extraterrestre; 

 Lançamento de satélites de telecomunicações responsáveis pelo uso, 

por exemplo, da internet e GPS; 

 Levar astronautas e cargas para a Estação Espacial Internacional, que é 

um laboratório espacial utilizado continuamente para experiências 

científicas. 

 

3.3. A velocidade de escape 

 

Diversas sondas já foram lançadas da Terra rumo aos outros planetas. 

Com a incrível capacidade do ser humano lançar foguetes ao espaço nos vem 

a seguinte pergunta: Como é possível um objeto tão imenso vencer a 

gravidade e ser lançado para fora da atmosfera terrestre? 

Um objeto é capaz de vencer a gravidade e escapar da Terra após 

atingir uma velocidade de partida crítica denominada velocidade de escape. 

Vale ressaltar que alguns livros mencionam rapidez de escape, que é 

exatamente o módulo da velocidade do objeto, pois velocidade é uma grandeza 

vetorial. Informalmente, mas de forma didática, vamos trabalhar com o termo 

velocidade de escape. 

O valor da velocidade de escape pode ser compreendido a partir do 

ponto de vista da energia. Basta usar a conservação da energia mecânica e 

impor que a energia cinética do objeto se anule no infinito, onde também a 
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energia potencial se anula. Sejam M e m as massas, respectivamente, da Terra 

e do objeto a ser lançado ao espaço. Sendo R o raio da Terra e vE a velocidade 

de escape, teremos: 

                

    
 

 
  

   

 
     

     
  

 
 

onde G é a constante gravitacional cujo valor é 6,67 x 10-11 N∙m2/kg2. 

Cabe ressaltar que o valor da velocidade de escape do objeto não 

depende da massa do mesmo. Conhecendo a massa M e o raio R da Terra, a 

velocidade de escape de um objeto lançado a partir da superfície da Terra é 

11,2 km/s. Já a velocidade de escape a partir da superfície do Sol é 618,02 

km/s. 

É curioso notar que, totalmente dentro da mecânica newtoniana, 

Laplace, na França, e John Mitchell, na Inglaterra, fizeram como exercício de 

imaginação o seguinte cálculo: 

“E se existisse um corpo celeste esférico cuja massa e o raio fossem tais 

que a velocidade de escape deste corpo fosse a velocidade da luz?” 

Fazendo vE = c (velocidade da luz no vácuo) e elevando ambos os lados 

da expressão ao quadrado, obtemos a seguinte relação entre o raio do corpo 

celeste e a sua massa: 

  
   

  
 

Exatamente a mesma expressão foi obtida em 1916 por Karl 

Schwarzschild, que foi o primeiro a conseguir uma solução exata, 

esfericamente simétrica das equações de Einstein da Relatividade Geral. 

Objetos com essa relação entre a massa e o raio estão no limite de se 

tornarem o que se chama em Astrofísica de buraco negro, porque, neste 

contexto, nem a luz conseguiria escapar de sua superfície (e também nenhuma 
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outra radiação eletromagnética). Portanto, tal objeto deve parecer totalmente 

negro. Portanto a previsão da existência de buracos negros NÃO É um 

resultado único da Relatividade Geral, como muitos acreditam, tendo sido 

considerada dentro do contexto da Mecânica Newtoniana. 

 

3.4. A Era Espacial 

 

O interesse por foguetes já era ativo entre os alemães bem antes do 

início da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, os Estados Unidos e a 

União Soviética recrutaram diversos alemães especialistas de foguetes para 

realizarem estudos e desenvolvimento tecnológico. Eram os melhores 

cientistas e engenheiros da Alemanha que se encontravam desempregados 

após o fim da guerra. 

Entre os russos, o principal personagem era o russo Sergei Pavlovich 

Kololev (1897 – 1966). Interessado por engenharia no campo da aviação, ele 

projetou diversos desenhos de planadores e aeronaves já com os sonhos de 

missões espaciais. Trabalhou com vários pesquisadores alemães capturados 

para estabelecer a liderança russa nessa tecnologia. Caberia a ele, portanto, a 

tarefa de conceber o primeiro foguete capaz de colocar um artefato em órbita 

ao redor da Terra. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançam com 

sucesso o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1. O satélite se resumia 

a uma esfera com quatro antenas de rádio, que transmitia um sinal na forma de 

bipes. Com cerca de 50 cm de diâmetro e pesando 80 kg, alcançava altitude 

entre 225 e 950 km. Com esse evento eletrizante, começava a chamada Era 

Espacial. 

 

3.4.1. Corrida para a Supremacia Mundial 

 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), com a Alemanha 

nazista derrotada e a Europa devastada pelo conflito, duas grandes potências 

emergem: os Estados Unidos, com seu modelo capitalista, e a União Soviética, 
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com seu modelo comunista (é importante ressaltar que capitalismo e 

comunismo não são formas de governo, e sim dois MODELOS ECONOMICOS 

para uma sociedade! Assim, podemos ter uma democracia comunista, uma 

ditadura comunista, uma ditadura capitalista ou uma democracia capitalista, 

embora esta última seja extremamente difícil de por em prática!). As duas 

nações deixaram de ser aliadas e passaram a disputar a influência política, 

econômica e ideológica dando origem a uma constante tensão entre as duas 

potências conhecida como Guerra Fria. Essa guerra não envolvia combate 

direto em nenhum conflito militar, mas as duas potências passaram a exercer 

uma grande influência em todo o mundo pela supremacia mundial. A Guerra 

Fria só terminou com o fim da União Soviética, no início dos anos 90, 

aparentemente vencida pelo capitalismo dos norte-americanos, mas, na 

realidade (é só acompanhar com seriedade os noticiários sérios sobre a 

conjuntura política internacional!) esta guerra fria continua existindo, inclusive 

com a entrada em cena de mais uma protagonista, a China! 

Dentre as disputas pela hegemonia mundial durante a Guerra Fria 

estava inserida a Corrida Espacial, que consistia no desenvolvimento de 

veículos espaciais capazes de orbitar o nosso e os demais planetas, além de 

chegar ao nosso satélite natural, a Lua. 

A ação dos soviéticos de lançarem o primeiro satélite artificial ao espaço 

foi interpretada pelos EUA como um desafio. Ao ver a reação dos norte-

americanos, os soviéticos perceberam o poder de propaganda que a 

exploração espacial poderia desempenhar na supremacia mundial. Os 

soviéticos, então, resolveram ir além, colocando o primeiro ser vivo em órbita 

da Terra, o que aconteceu em 3 de novembro de 1957 com o lançamento do 

Sputnik 2, levando a bordo a cachorra Laika. Com a pressa de impressionar, os 

soviéticos não se preocuparam em desenvolver uma forma de trazer a Laika de 

volta com vida, sendo sacrificada no espaço. Quase três meses depois, em 31 

de janeiro de 1958, os EUA colocavam em órbita o primeiro satélite americano, 

o Explorer 1, que permaneceu ativo até maio do mesmo ano enviando 

informações à Terra sobre meteoritos. 

Encorajado pelos sucessos iniciais, o russo Korolev convenceu seu 

governo a seguir um programa tripulado. Em 12 de abril de 1961, o sonho se 
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tornava realidade com a viagem do cosmonauta Yuri Gagarin (1934–1968) à 

órbita terrestre, tornando-se o primeiro ser humano a atingir o espaço a bordo 

da nave Vostok 1, que era totalmente automatizada. A viagem durou 108 

minutos, tempo suficiente para Gagarin assistir sentado no nosso planeta e 

contar à equipe de controle: “A Terra é azul”. (Infelizmente, Gagarin faleceu 

prematuramente 7 anos depois em um acidente durante um voo de 

treinamento. Caso ainda estivesse vivo, o que seria perfeitamente possível, 

poderia dizer, do alto dos 86 anos que teria, e com a autoridade de primeiro ser 

humano a ir ao espaço sideral: Sim, a Terra é azul, E NÃO É PLANA!) Dois 

anos depois, a União Soviética enviaria a primeira mulher ao espaço, Valentina 

Vladimirovna Tereshkova, em 16 de junho de 1963. 

A missão de Yuri Gagarin enfatizou, mais uma vez, que os americanos 

estavam atrás dos soviéticos na corrida espacial. A pressão política interna 

aumentou nos EUA diante do desempenho russo e os norte-americanos 

consideravam-se envergonhados por não liderarem a corrida espacial. 

Em 1961, o então presidente americano John Kennedy (1917 – 1963) 

anunciou no Congresso que seriam os EUA o primeiro país a levar um homem 

ao solo lunar pelo projeto Apollo Moon. Após diversas missões do programa, foi 

decidido o envio do primeiro homem a pisar na Lua. Em 20 de julho de 1969, 

Neil Armstrong (1930 – 2012) tornou-se o primeiro homem a pisar em solo 

lunar, acompanhado de mais dois astronautas, Buzz Aldrin e Michael Collins. 

Os americanos ainda mandariam mais seis missões tripuladas que 

alunissariam e trariam pedras lunares para serem analisadas pelos cientistas. 

Se os americanos olhavam cada vez mais para a Lua, a URSS passou a 

se concentrar mais nas possibilidades de colonizar o espaço, o que tornou 

possível com a primeira Estação Espacial, lançada em 1971, onde três 

cosmonautas, no mesmo ano, passaram ali três semanas realizando 

experimentos. Além disso, os soviéticos mandaram sondas para Marte em 

1971 e para Vênus em 1972, deixando de lado o sonho de chegar à Lua. 

 

3.4.2. Fim da corrida espacial 
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Uma das várias razões que puseram fim a corrida espacial foi a primeira 

crise de petróleo, que aumentou consideravelmente os custos de produção nos 

anos 70. Outra razão foi uma aproximação diplomática entre as duas 

potências, iniciada nos anos 70, com o objetivo de por fim a Guerra Fria. 

Além dos encontros entre os presidentes se iniciou a cooperação entre 

as agências espaciais, a soviética e a americana. O resultado foi o projeto 

Apollo-Soyus, onde a naves espaciais Apollo, americana, e Soyus, soviética, 

ambas tripuladas, acoplaram-se no espaço, em 17 de julho de 1975. Estavam 

abertas as portas para a cooperação entre as duas nações, colocando o fim da 

corrida espacial. Embora a missão tenha sido um êxito, o programa não foi 

adiante e as duas nações só voltariam a cooperar em programas espaciais nos 

anos 90. 

 

3.5. As órbitas dos satélites 

 

Desde o lançado do primeiro satélite artificial, o Sputnik, milhares de 

foguetes e satélites foram lançados da Terra. Foram muitos benefícios trazidos 

pela Era Espacial. 

Ao ser lançado ao espaço e ficar em órbita em torno da Terra, um 

satélite artificial pode permanecer na mesma órbita por um longo período de 

tempo. Isso se deve a atração gravitacional da Terra que exerce uma força, 

denominada força centrípeta, sobre o satélite, responsável por manter o satélite 

em órbita. Aqui vale chamar atenção por um erro gravíssimo que muitos livros 

e sites cometem a respeito da órbita do satélite, em que muitos afirmam que a 

órbita só é possível porque o satélite sofre a ação de duas forças opostas e 

equilibradas, a centrípeta e a centrífuga. Na verdade, o satélite sofre a ação 

apenas da força centrípeta, e não da força centrífuga. Esta última atua sobre o 

centro da Terra com direção radial, isto é, para fora da Terra. Se essas duas 

forças atuassem sobre o satélite, sendo elas opostas e de mesma intensidade, 

jamais haveria o movimento orbital em torno da Terra, pois, de acordo com a lei 

da inércia, o satélite iria se mover em linha reta e com velocidade constante, se 
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distanciando cada vez mais da Terra. Portanto, as forças centrípeta e 

centrífuga atuam em corpos distintos, formando pares de ação e reação. 

Todos os satélites artificiais estão sujeitos à fricção com a atmosfera 

terrestre, causando o decaimento da órbita. Entretanto, a resistência do ar é 

muito baixa, de modo que, dependendo da altitude, pode ser desprezada. Se 

um satélite se encontra, por exemplo, abaixo de 160 km da superfície terrestre, 

este decaimento dura alguns dias, e a desintegração ocorre a uma altitude de 

cerca de 80 km, dando origem a milhares de pequenos fragmentos que não 

são detectados pelos radares da Terra. Estes fragmentos constituem o 

chamado lixo espacial, objetos que orbitam a Terra sem nenhuma utilidade. 

Mas muitos fragmentos maiores são monitorados, pois podem causar sérios 

danos às naves e satélites. Acima de 600 km, a fricção é tão pequena que a 

rapidez dos satélites é praticamente constante, permitindo uma órbita estável 

durante muitos anos, podendo estar acima do tempo de vida operacional do 

próprio satélite. 

A intensidade da atração gravitacional diminui à medida que nos 

afastamos da Terra, enquanto a força centrípeta aumenta à medida que a 

velocidade orbital aumenta. Assim, um satélite numa órbita baixa, normalmente 

a cerca de 800 km da Terra, está exposto a uma imensa atração gravitacional e 

tem de avançar a uma velocidade considerável para que a atração da Terra 

forneça a força centrípeta apropriada à estabilidade da órbita. Assim, temos 

que existe uma ligação direta entre a velocidade orbital do satélite e a sua 

distância em relação à Terra. 

 

3.5.1. Órbita Geoestacionária 

 

A uma altitude de aproximadamente 36.000 km, o tempo de percurso da 

órbita é de 24 horas, o que corresponde ao tempo de rotação da Terra. A esta 

altitude, um satélite acima do equador parecer estar parado em relação à 

Terra, pois ele gira sobre um ponto com um período igual ao de rotação da 

Terra. Neste caso, dizemos que o satélite está em órbita geoestacionária. 
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A órbita geoestacionária é usada para posicionar os satélites que devem 

cobrir uma região fixa ou que devem ser apontados por antenas fixas à 

superfície da Terra. Em geral, os satélites em órbita estacionária são de 

telecomunicações e de observação das condições meteorológicas, enviando 

sinais para vários pontos da Terra. Um satélite estacionário é vantajoso para a 

detecção remota porque observa a Terra sempre da mesma perspectiva, o que 

significa que pode registrar a mesma imagem em breves intervalos. 

Existem vários satélites meteorológicos uniformemente distribuídos em 

órbitas geoestacionárias para fornecer uma visão global. Uma das 

desvantagens das órbitas geoestacionárias é a grande distância em relação à 

Terra, que reduz a resolução espacial que se pode obter. 

 

 

4. Cosmologia 

 

4.1. Introdução 

 

De acordo com o PCN de Física em relação ao tema estruturador 

Universo, Terra e Vida, podemos identificar a importância da presença da 

Cosmologia no ensino básico conforme fragmento: 

“[...] será indispensável uma compreensão de natureza cosmológica, permitindo ao 

jovem refletir sobre sua presença e seu “lugar” na história do universo, tanto no tempo como no 

espaço, do ponto de vista da ciência. Espera-se que ele, ao final da educação básica, adquira 

uma compreensão atualizada das hipóteses, modelos e formas de investigação sobre a origem 

e evolução do Universo em que vive, com que sonha e que pretende transformar.” (BRASIL, 

2002, p. 19) 

 

4.2. O que é Cosmologia? 
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Cosmologia é a ciência que estuda a origem, estrutura e evolução do 

Universo com o objetivo de entender a sua formação e qual será o seu destino, 

lidando com enormes tempos e distâncias. 

As principais ferramentas utilizadas pela Cosmologia vêm da Física, da 

Matemática e da Astronomia. Da Física, vêm as leis que descrevem fenômenos 

físicos nos laboratórios da Terra e supondo que elas funcionem em lugares 

distantes do Universo, ou seja, supondo seu caráter universal, utilizamos essas 

leis na Cosmologia. A Matemática fornece a linguagem utilizada para registrar 

os processos observados, permitindo a descrição precisa dos fenômenos 

astronômicos. 

Da Astronomia, vêm as técnicas de observação do céu, de medição do 

tempo e de determinação das escalas de distância envolvidas. Podemos ainda 

incluir Química e a Filosofia. A primeira é importante no estudo da matéria que 

compõe o Universo e a segunda fornece o arcabouço que insere a Cosmologia 

na hierarquia do pensamento humano. 

 

4.3. A que a Cosmologia se propõe? 

 

Ao observar o céu, o ser humano pode trabalhar para “definir” o tamanho 

do Universo levando em conta as limitações dos instrumentos disponíveis e, 

consequentemente, da região acessível a seus olhos. Isso não quer dizer que 

não existam fenômenos além das regiões que conseguimos ver. Nosso 

Universo Observável tem as fronteiras impostas pelas limitações tecnológicas e 

pelas leis físicas. 

Nesse caso estamos limitados pela velocidade com que a radiação 

eletromagnética se propaga. Estendendo este raciocínio podemos imaginar 

que existem fenômenos astronômicos que já aconteceram, mas cuja 

informação (sinal eletromagnético na forma de ondas de rádio, por exemplo) 

ainda não chegou até nós porque a fonte encontra-se muito distante da Terra. 

Além da questão da distância existe o problema de que a atmosfera da 

Terra absorve a radiação eletromagnética incidente em quase todos os 
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comprimentos de onda do espectro eletromagnético. As únicas “janelas” 

visíveis do solo são a óptica e a faixa de rádio. A Figura 28 apresenta um 

diagrama que relaciona os comprimentos de onda com suas faixas de 

absorção dentro da atmosfera terrestre. 

 

Estudando a radiação eletromagnética que essas fontes emitem, pode-

se estimar a que distância elas se encontram, mapear o Universo e procurar 

respostas para muitas das perguntas fundamentais pelo ser humano desde que 

começou a olhar para o céu... Neste caso, ainda estamos nos questionando 

sobre nossas origens: 

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? 

Contudo, parte da motivação para o estudo da Cosmologia vem do 

aparecimento de questões mais recentes, relacionadas com o desenvolvimento 

da Ciência como um todo, tais como: 

Como o Universo foi formado e como ele terminará (Se terminar)? 

Como as estruturas da matéria em grande escala funcionam? 

Qual o tamanho e a geometria do Universo? 

O que se pode aprender sobre Física estudando o Universo? 

As Leis de Física oferecem uma descrição aceitável da (suposta) 

criação? 

Nos dias de hoje, a pesquisa fundamental em Cosmologia envolve 

técnicas e instrumentação extremamente sofisticadas, muitas vezes 

desenvolvidas especificamente para este tipo de pesquisa. No estudo de 

modelagem uma parte da motivação para se desenvolver os 
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supercomputadores vem da necessidade de se usar capacidade de 

processamento mais e mais poderosa para simular a formação e evolução das 

primeiras galáxias. 

Além disso, certas condições físicas no Cosmos são extremas e jamais 

poderão ser conseguidas na Terra, de modo que a Cosmologia associa-se à 

Física para utilizar o Universo como um grande laboratório. Finalmente, o apelo 

intelectual e o conhecimento das perspectivas sobre o Universo em que 

vivemos podem servir até como fator de orientação ética, direcionando as 

ideias do homem e fornecendo parâmetros para nortear escolhas que podem 

definir o futuro da nossa espécie. 

 

4.4. Cosmologia e o Universo em que vivemos 

 

O objetivo final da Cosmologia é justificar o Universo em termos de uma 

teoria simples e esteticamente atraente. Entretanto, de todas as ciências, a 

Cosmologia é a mais exigente em termos de extrapolação de resultados e 

conceitos, já que as escalas de tempo e distância envolvidas nos problemas 

cosmológicos são da mesma ordem de grandeza da idade e tamanho do 

Universo que observamos. 

Além disso, ao contrário de um experimento em laboratório, não 

podemos criar (ou não existem) vários universos para que possamos fazer uma 

análise estatística completa de suas propriedades. Aqui apresentaremos as 

maiores escalas de distância em que observamos a matéria agrupando-se. 

Elas são também as maiores observadas pelo ser humano e constituem o que 

chamamos de limites do “Universo Observável”. 

Ao estudarmos a distribuição de matéria no Universo, da forma 

apresentada nesta disciplina, por exemplo, partimos dos menores constituintes 

para o “todo”. É fácil perceber que existe uma hierarquia no Universo, em que 

matéria vai se juntando para formar uma determinada estrutura que, numa 

escala maior, comporta-se como uma pequena parte que será juntada às 

outras para formar uma estrutura ainda maior e assim sucessivamente, até um 



63 
 

limite em que o Universo torna-se homogêneo, isto é, sem estruturas 

aparentes. 

A teoria mais aceita no momento é que o Universo foi criado a partir de 

um estado inicial extremamente denso e quente. 

Como o Universo passou desse estado totalmente desorganizado (o 

“plasma primordial”) para o estado organizado que observamos hoje, 

aparentemente violando a Segunda Lei da Termodinâmica? 

As galáxias mais próximas são brilhantes e permitem um estudo mais 

detalhado de suas propriedades. À medida que observamos objetos mais e 

mais distantes, fica mais difícil medir a radiação emitida e por essa razão 

astrônomos e cosmólogos sempre estão desenvolvendo técnicas de 

observação e instrumentos mais sensíveis. Olhando “mais fundo” no Universo, 

é possível estimar a época de nascimento e a evolução das galáxias e a sua 

distribuição inicial no espaço. Essa distribuição descreve as chamadas 

estruturas em grande escala. Não sabemos exatamente em que época isso 

aconteceu, porque temos muito pouca informação sobre esse período do 

Universo, mas estimamos que isso deve ter acontecido quando o Universo 

tinha entre 100 milhões e 1 bilhão de anos de idade. 

Em contraste, temos muito mais estimativas sobre o Universo mais 

jovem, com cerca de 380 mil anos de idade. Esse período é explorado a partir 

das informações que extraímos do estudo da Radiação Cósmica de Fundo de 

Micro-ondas (doravante RCFM), descoberta em 1965 por Arno Penzias e 

Robert Wilson, e da sua suposta associação com o estado primordial denso e 

quente, do Universo, mencionado anteriormente. Esta suposição é uma das 

lendas mais bem cuidadas da Cosmologia. [ASSIS, NEVES, 2014], [COM 

CIÊNCIA, 2020] 

 

4.5. O modelo Cosmológico Padrão 

 

Até cerca de 1950, a Cosmologia era uma ciência essencialmente 

teórica, com praticamente nenhum suporte observacional ou atividade 
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experimental que pudesse testar os modelos de Universo então vigentes. 

Esses modelos possuíam as mais diversas características e a imensa maioria 

evoluiu a partir das soluções das equações da Teoria da Relatividade Geral 

(TRG), onde Albert Einstein propôs uma teoria covariante da gravitação. Nos 

últimos dez anos, alguns fatos experimentais, em conexão com a TRG, criaram 

um paradigma de modelo cosmológico, conhecido como Modelo Cosmológico 

Padrão (doravante MCP). Embora não seja um consenso na comunidade 

científica, o MCP é o que melhor descreve o Universo que observamos e 

baseia-se nas seguintes hipóteses: 

I. Não há região ou observador no espaço que ocupe uma posição 

preferencial em relação a outra qualquer. Essa afirmativa é 

conhecida como Princípio Cosmológico. 

II. Universo é homogêneo e isotrópico em escalas suficientemente 

grandes (hipótese extremamente polêmica, sendo um dos pontos 

fracos da teoria); 

III. A grande abundância de determinados elementos químicos leves 

(hidrogênio, deutério, hélio e lítio) e a observação da velocidade 

relativa de afastamento de galáxias distantes, que são 

observações que dão consistência ao MCP. 

O item I foi enunciado originalmente por Nicolau Copérnico no final do 

século XV, recebendo o nome de Princípio Copernicano e vem sendo utilizado 

na imensa maioria dos modelos cosmológicos desde então. Como 

praticamente todos os processos, observados na evolução das estrelas e 

galáxias, podem ser descritos em termos da Física conhecida, acreditando-se 

que as leis que descrevem os fenômenos físicos da nossa Galáxia são as 

mesmas em qualquer parte do Universo. Essa crença vem de podermos 

observar e descrever fenômenos que ocorrem em galáxias distantes com 

exatamente o mesmo formalismo matemático usado para descrever fenômenos 

locais. 

O item II a hipótese do Universo em expansão foi proposta com base em 

resultados de diversos levantamentos de distâncias de galáxias e uma 

propriedade observada nas linhas espectrais das galáxias, que são deslocadas 

para maiores comprimentos de onda, na direção da parte vermelha do espectro 
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eletromagnético (região de menor energia). Esse deslocamento, supostamente 

devido ao efeito Doppler da luz emitida, é suposto tanto maior quanto mais 

distante estiver da galáxia observável. 

 

4.6. Estrutura e Evolução 

 

Quando observamos o Universo, verifica-se que as galáxias distantes 

estão se afastando umas das outras, interpretando o desvio para o vermelho 

como um efeito Doppler. Uma dedução a partir disso é que o Universo estaria 

em expansão. Isso levou a pensar que ele teve um começo! Para se saber 

quando foi este começo devemos vencer o desafio de medir seu tamanho, 

idade e forma. 

Por tamanho entende-se a maior distância que podemos estudar; a 

idade, supondo que houve um começo é estimada a partir de modelos 

cosmológicos, e a forma é está ligada à geometria do Universo, que é definida, 

neste contexto, pela densidade de matéria e energia existente, visível ou não. 

A Cosmologia padrão tenta traçar um perfil da evolução do Universo de 

seu suposto início denso e quente, quando o Universo era composto de uma 

mistura de fluído e radiação em equilíbrio térmico, para o estado extremamente 

complexo e diversificado que vemos hoje, com galáxias, estrelas e planetas 

concentrados em certas partes do céu e regiões vazias em outras. 

As estruturas parecem ter sido formadas a partir de pequenos desvios 

do equilíbrio no Universo jovem e a força da gravidade fez com que regiões 

mais densas (com mais matéria) se expandissem mais lentamente e se 

aglutinassem para formar as galáxias. Ainda assim pouco se sabe sobre esse 

processo de evolução. 

Quanto tempo depois do BIG BANG a matéria levou para se aglutinar 

em galáxias? E quanto tempo foi gasto na formação das primeiras estrelas e 

planetas? O processo aconteceu das pequenas para as grandes estruturas, 

com estrelas e aglomerados de estrelas se formando primeiro e se juntando 

para formar galáxias (uma evolução hierárquica conhecida como “bottomup” – 
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de baixo pra cima), ou aconteceu ao contrário, com os enormes 

superaglomerados se fragmentando em nuvens menores que formaram 

estruturas do tamanho das galáxias (conhecido também como “top-down” – de 

cima para baixo)? 

O destino do Universo será determinado, de acordo com esse modelo 

pela sua densidade média, que está, por sua vez, ligado à geometria e à taxa 

de expansão. Se a densidade for baixa, o Universo seguirá eternamente no 

processo de expansão em que se encontra atualmente. Entretanto, se a 

densidade for maior do que certo valor crítico (da ordem de 10-29 g/cm3), a força 

da gravidade poderá ser capaz de frear e mesmo reverter esse processo de 

expansão, fazendo com que o Universo se contraia e, eventualmente, termine 

sua “vida” numa grande contração (O Big Crunch), ou o modelo pode atingir 

uma contração máxima e voltar a se expandir, num processo que se repete 

indefinidamente. Esse modelo é chamado de Universo Sanfona. 

Finalmente, nesta época, a partir da análise das curvas de rotação de 

galáxias, tornou-se muito popular a ideia de que o Universo é composto de algo 

desconhecido, na verdade, cerca de 97% da composição do Universo é 

desconhecida. Dividimos essa parte desconhecida entre matéria e energia 

escuras: os termos serão explicados mais à frente. Como 97% da composição 

do Universo é constituída de matéria e energia escuras, para conhecer seu 

destino – e o nosso também – é necessário determinar o que são esses 

componentes e como eles influenciam na dinâmica do Universo. Uma 

alternativa para essa hipótese seria, como a dinâmica das galáxias é descrita 

pela mecânica newtoniana, modificar a segunda “lei” de Newton para o caso de 

acelerações extremamente baixas [MILGROM, 2015]. Esta teoria é conhecida 

como MOND, das iniciais em inglês para Dinâmica de Newton Modificada 

(Modified Newtonian Dynamics). Esta teoria fornece, em muitos casos, 

descrições melhores que as obtidas a partir da hipótese da matéria escura. 

Outros modelos sugerem a criação contínua de matéria [de CAMPOS, SOUZA, 

2004]. 
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4.7. A escala de distância cosmológica 

 

Todo o estudo da astronomia depende, fundamentalmente, de se 

conhecer a que distância se encontra o objeto estudado para, a partir daí, se 

determinar o seu brilho intrínseco e estudar as propriedades da radiação que 

chega até nós. Historicamente, os modelos cosmológicos concebidos pelo 

homem envolviam a Terra, a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas distantes e, 

desde o tempo da civilização grega tem-se feito determinações do tamanho da 

Terra e das distâncias Terra-Sol e Terra-Lua. 

O aparecimento dos telescópios, no século XVII, só veio aumentar a 

necessidade de se “mapear a estrada cósmica”, começando com a nossa 

vizinhança mais próxima. A ideia (acredita-se que inicialmente formulada por 

Emanuel Kant) de que nebulosas elípticas eram na verdade aglomerados 

enormes de estrelas, trouxe ao homem a necessidade de entender melhor os 

diferentes objetos que ele avistava no céu. A descoberta dos aglomerados de 

galáxias e da suporta expansão do Universo, por Hubble, no século XX, 

acentuou esse problema. 

Os astrônomos resolveram, então, sistematizar as maneiras de 

determinar as distâncias até esses objetos, para poder realizar o “mapeamento 

cósmico”. Quanto maior a distância que um objeto se encontra de nós, maior 

parece ser a velocidade com que ele se afasta, avaliada pelo desvio para o 

vermelho, supostamente Doppler. Mas como os astrônomos medem as 

distâncias aos objetos extragalácticos? 

As medidas de paralaxe são utilizadas para estimar as distâncias a 

estrelas próximas. Entretanto, os erros nessas medidas limitam o uso das 

paralaxes a distâncias inferiores a cerca de 100 anos-luz. Estrelas Cefeidas e 

estrelas Novas podem ser usadas para medir distâncias na nossa Galáxia e até 

galáxias próximas. 

Elas possuem características bastante marcantes (tais como a variação 

regular da intensidade do brilho) que permitem sua identificação em outra 

galáxia. A comparação é feita entre objetos do mesmo tipo, cuja paralaxe de 

um deles tenha sido determinada. Como a intensidade da luz emitida decai 
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com o inverso do quadrado da distância entre fonte e o observador, supondo 

um espaço com geometria euclidiana, o que, para distâncias cosmológicas, 

não pode ser garantido. 

Os métodos utilizando Cefeidas permitem medidas razoavelmente 

seguras de distâncias até cerca de 10 milhões de anos luz; a partir daí torna-se 

mais e mais difícil identificar Cefeidas individuais nas galáxias. Para atingir 

distâncias maiores é necessário utilizar outros calibradores padrão (velas 

padrão), cujo brilho e/ou tamanho angular intrínsecos conhecidos podem ser 

comparados ao brilho e tamanho de objetos semelhantes, mas localizados a 

distâncias menores. 

Naturalmente, o truque nesse processo é ter certeza que escolhemos 

um critério adequado para reconhecer que observamos o mesmo tipo de objeto 

visto na nossa vizinhança, neste caso usa-se o decaimento do brilho de 

supernovas do tipo Ia, que são detectáveis em galáxias mesmo nas imensas 

distâncias envolvidas.  

 

4.8. Matéria Escura e Energia Escura 

 

Na década de 80, a astrônoma Vera Rubin acumulou observações sobre 

um fato bastante estranho, ao estudar as curvas de rotação das galáxias 

espirais. Elas não giravam como era esperado pela gravitação newtoniana e a 

diferença era grande. Devido à grande diferença observada entre a curva de 

rotação da galáxia e o esperado pela mecânica newtoniana, foi levantada a 

hipótese que o sistema continha muito mais matéria do que o imaginado e que 

essa matéria somente sofria a ação da gravidade, não emitindo nenhum tipo de 

radiação eletromagnética. 

Daí o nome “Matéria Escura”. Pode-se mostrar que a curva de rotação 

de uma galáxia espiral deve variar em função da posição do elemento de 

massa com a distância até o centro. A relação entre a energia potencial 

gravitacional e a energia cinética de um elemento de matéria a uma distância r 

do centro da Galáxia, de acordo com a 2ª lei de Newton, é dada por: 
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Determinando uma relação para a massa contida dentro de uma esfera 

de raio R, obtemos: 

  
    

 
 

O que sugere que, a velocidade deve aumentar proporcionalmente à 

massa e, fora dos limites do objeto, cair rapidamente a zero. 

Entretanto, nota-se claramente que a velocidade do halo também cresce 

e, para raios maiores que os raios determinados por meio de observações 

ópticas, tende à velocidade de toda a Galáxia. As estimativas dinâmicas (via 

leis de Newton) dessa matéria não luminosa ou “escura” indicam que ela é 

quase 10 vezes maior que a quantidade de matéria comum ou bariônica. Pode-

se argumentar que também existe matéria escura bariônica: anãs negras, 

nuvens moleculares frias (“escurar”) e outros objetos que não emitem luz 

visível. Ou então aceitar a hipótese MOND. 

 

4.9. O futuro do Universo 

 

A questão do futuro do Universo está ligada, diretamente, à densidade 

de matéria que o Universo possui. A combinação da matéria comum (formada 

de prótons, nêutrons e elétrons), as supostas matéria e energia escura (que 

não sabemos exatamente do que é feita) determina a dinâmica do Universo 

(expansão retardada ou acelerada), mas também a geometria (Figura 29 - se 

ele é um Universo aberto, fechado ou plano). A densidade total de matéria 

ordinária e supostas matéria e energia escura, definem a geometria do 

Universo, que pode ser esférica, plana ou hiperbólica. 
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A geometria define a dinâmica do Universo. Essa força depende da 

densidade média de matéria-energia do Universo. A densidade de matéria 

atual do Universo não é suficiente para interromper a expansão e, pensando 

somente em termos de matéria, a geometria seria aberta e o Universo se 

expandiria para sempre. Entretanto, a suposta densidade de energia escura, 

que funciona como uma pressão negativa e é responsável pela expansão 

acelerada do Universo, contribui para a densidade total. 

Se a densidade total fosse maior que a densidade crítica, “c”, a 

expansão seria interrompida e o movimento se inverteria, conduzindo o 

Universo a um colapso, ou “Big Crunch”, ou a Universo Sanfona. Para valores 

menores que “c”, a expansão aconteceria eternamente. A melhor estimativa 

atual é que c ~ 10-29 g/cm3. 

Toda a matéria usual que forma a nossa galáxia, outras galáxias e 

aglomerados pode ser estimada por meios dinâmicos, isto é, aplicando-se as 

leis de Newton e as leis da conversação de energia. 

Essa relação entre a energia cinética (que quantifica o movimento das 

galáxias) e a energia gravitacional (que “atrapalha” o movimento, tendendo a 

puxar as galáxias umas ao encontro das outras) é descrita por um enunciado, 

teorema do Virial. 

Devido a estudos dos resultados da aplicação do teorema do Virial, 

existe a conclusão de que a suposta quantidade de matéria escura no Universo 

é cerca de 10 vezes maior do que a quantidade de matéria normal. Ao longo 

deste texto podemos ressaltar também um fato notável: toda a dinâmica da 

evolução do Universo obedece a um delicado equilíbrio de forças, uma espécie 
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de “cabo de guerra” entre a força da gravidade e diversas outras forças que, 

em diferentes épocas da vida de um sistema planetário, de uma estrela, de um 

aglomerado de galáxias, atuam contrabalançando a tendência da gravidade de 

atrair os corpos. Então, se imaginarmos que o Universo não tem matéria 

suficiente para interromper completamente o processo de expansão, o que vai 

acontecer com o passar do tempo? 

Bom, estrelas se formam de nuvens de hidrogênio, e daqui a muitos 

bilhões de anos, teremos a seguinte situação: todo o hidrogênio disponível para 

virar estrela terá sido consumido nas reações nucleares e os átomos que não 

foram consumidos então não terão mais como se agrupar para formar estrelas, 

porque a expansão terá separado as nuvens que são, naturalmente, o local 

onde acontece formação de estrelas. E as galáxias? Nas galáxias de campo, 

que se encontram sozinhas, as estrelas mais velhas já terão queimado todo o 

seu combustível e a galáxia apagará, porque não haverá mais formação 

estelar. 

As galáxias que se encontram em grupos e aglomerados, provavelmente 

entrarão em estado de equilíbrio gravitacional ou então se fundirão em um só 

objeto. O que acontece com as estrelas das galáxias de campo também 

acontecerá, mais cedo ou mais tarde, com as galáxias em grupos: elas 

“apagarão”. Juntando a isso as consequências da Segunda Lei da 

Termodinâmica, que diz que, sempre que acontece um evento irreversível no 

Universo, a entropia (que pode ser comparada ao grau de desorganização de 

um determinado sistema) permanece constante ou aumenta, caminhamos 

então para um estado em que não haverá mais energia disponível no Universo 

para que aconteçam eventos quaisquer. 

Além disso, após cerca de 1032 anos, um dos constituintes básicos da 

matéria, os prótons devem, em sua maioria, decair, aumentando o campo de 

radiação e “decompondo” toda a matéria existente no Universo. 

O Universo estará, então, no seu estado de energia mínima – onde não 

há como perturbá-los sem que mais energia seja introduzida – e entropia 

máxima, caminhando para seus momentos finais. Se não houver nenhum 

processo inesperado que modifique esse quadro (e que nem sempre podemos 
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imaginar direito qual seja), estaremos presenciando a morte térmica do 

Universo. Essa é uma das consequências naturais de um modelo de Universo 

que começa com um BIG BANG e cuja quantidade de matéria não é suficiente 

para interromper o processo de expansão. Por outro lado, caso a densidade 

fosse maior do que  c, e supondo que vivemos num Universo que começou 

com uma grande explosão, teríamos um instante (não sabemos exatamente 

quando) em que a expansão do Universo seria interrompida e ele começaria a 

se contrair. 

A gravidade puxaria então os corpos novamente uns de encontro aos 

outros e, seguindo as leis da Termodinâmica, a temperatura do Universo 

novamente aumentaria. Com a diminuição do volume e aumento gradual da 

densidade, teríamos uma contração acelerada e o final desse processo seria 

um “Big Crunch”, com o Universo voltado a uma singularidade e levando 

consigo todo o espaço-tempo. 

O quadro atual das observações praticamente descarta essa 

possibilidade, mas modelos cíclicos e estacionários ainda são estudados e tem 

um atrativo teórico interessante, que é utilizar o processo de criação contínua 

de matéria [de CAMPOS, SOUZA, 2004]. Ainda não sabemos responder se as 

ideias sobre a morte térmica do Universo descreverão corretamente o 

comportamento futuro. As questões formuladas pelos cientistas que trabalham 

com a física de partículas se juntam às dos cosmólogos nessa tentativa de 

definir qual será o futuro do Universo que hoje observamos. Para terminar de 

montar o quadro, as respostas procuradas pela Cosmologia são cruciais, pois o 

valor da taxa de expansão do Universo, sua idade e composição química são 

essenciais para entender o quebra-cabeça cosmológico. 

 

5. Considerações Finais 

 

Tendo em vista a baixa quantidade de materiais disponíveis 

direcionados ao ensino de Astronomia, finalizo este trabalho com a expectativa 

de ter realizado uma pequena contribuição ao ensino básico, principalmente 
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em cursos de Física onde se dispõem leis essenciais que explicam inúmeras 

manifestações dos fenômenos astronômicos. 

A abordagem de temas de Astronomia em aulas de Física poderia 

romper o ensino tradicional de uma ciência baseada em fórmulas, leis prontas 

e inalteradas. Podemos dizer que as aulas tornam-se mais produtivas e 

eficientes ao instigarmos os estudantes a construírem seu conhecimento 

através de uma ciência viva e dinâmica, percorrendo a construção histórica das 

ideias dos modelos do Universo e dos movimentos dos corpos celestes, além 

dos seus avanços e inúmeros desafios. Devido à complexidade dos assuntos, 

a aula torna-se dinâmica quando as explicações dos estudantes entram em 

conflito, motivando-os a pesquisarem novas explicações para os fenômenos 

que conhecem. 

Desde a década de 1990, o ensino de Astronomia é recomendado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. De acordo com os autores Dias e Rita 

(2008), a Astronomia proporciona um grande espaço para interdisciplinaridade, 

podendo ser utilizada como eixo norteador para que os professores estimulem 

os estudantes a reforçarem os conteúdos básicos trabalhados desde o ensino 

fundamental, tendo em vista que os estudantes levam conteúdos deficientes 

para o Ensino Médio. Neste caso, é essencial que o professor disponibilize 

meios de acesso aos materiais confiáveis que possam orientar os estudantes à 

busca por mais informações e aprofundamento dos temas previamente 

trabalhados, promovendo uma redução da distorção que ocorre entre o que é 

proposto pelos PCN e o que realmente se ensina. 

Vale ressaltar que o Ensino Médio é a continuação do Ensino 

Fundamental e que os conteúdos abordados visam reforçar e aprofundar os 

temas estudados. Nessa perspectiva, espera-se que este material venha servir 

de apoio pedagógico para os professores de Física no Ensino Médio, 

permitindo que os estudantes ampliem seus conhecimentos também em outras 

áreas de conhecimento, isto é, de uma forma interdisciplinar.  

A princípio o trabalho seria realizado por aplicações de metodologias na 

escola em que realizei estágio e onde tive acesso ao preparo dos estudantes 

para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o que foi a minha 
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motivação para a realização deste trabalho. Mas por conta da pandemia da 

COVID-19 e, consequentemente, da paralisação das atividades escolares, 

essas metodologias não foram possíveis de serem aplicadas. Assim, optei por 

preparar este material de apoio didático-pedagógico a fim de contribuir para a 

melhoria do ensino de Física com a inserção dos temas relacionados à 

Astronomia, uma vez que muitos destes temas estão sempre presentes no 

cotidiano dos estudantes. 
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